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  *شمعة مي

  :أفورقي عهد يف إريتريا
  إلسرائيل استراتيجي انتصار

   

 أوراق (Tesfamariam Tekeste) تكستي تسفامريام اإلريتري السفير قدّم 2004 ديسمبر/األول كانون 21 يف
 تطوراً" التعيين هذا يف شالوم، سيلفان اإلسرائيلي، اخلارجية وزير رأى وقد. إسرائيل يف لبلده سفير كأول اعتماده

 األحمر وبالبحر والسودان، إثيوبيا مع املشتركة بحدوده استراتيجياً، موقعاً  يحتل" بلد مع" الثنائية العالقات يف
 موجودة اإلسرائيلية السفارة أن" جهته، من أفورقي، أسياس اإلريتري الرئيس وأوضح)  1."(الشمالية حدوده على
.... احلين ذلك منذ قائمة الدبلوماسية العالقات أن يعني الذي األمر ،1993 سنة أو 1991 سنة منذ] أسمرا يف[ هنا
 طبيعية دبلوماسية العالقات وهذه.... سياستنا يف تغييراً يعني ال إسرائيل يف سفير بتعيين اآلن قيامنا إن

 يمثل والذي الطرفين، بين القائم االستراتيجي التحالف)  3(كاملعتاد، أفورقي، يموّه التوضيح، وبهذا)  2."(وعادية
 حاربته بعدما إريتريا، باستقالل إسرائيل قبول جاء األمر، واقع ويف. فيه األهم الدور العسكري األمني اجلانب

 خالل من وذلك ،"عربية بحيرة" إىل األحمر البحر حتول منع إىل الهادفة الستراتيجيتها كانتصار عقود، ثالثة طوال
 األفريقاين" أيدي يف أي سيالسي، هيال اإلثيوبي اإلمبراطور عهد منذ عليه كان كما األحمر البحر يف الوضع إبقاء

 املوساد،: ثابتة ركائز على دائماً إسرائيل اعتمدت الوضع، هذا على وللمحافظة. إريترياً أم إثيوبياً أكان ،"املسيحي
  .العسكرية والقواعد العسكريين، واخلبراء

  الطرفين بين العالقة خلفية

 العسكري لتدخلها وكان. اإلريتري للشعب املناطقية – اإلثنية التركيبة من إريتريا يف نشاطها يف إسرائيل قتانطل
 القرن من التسعينيات أوائل قبل ما إىل وحتى الدبلوماسي، التمثيل تبادل قبل ما إىل تعود ركائز املنطقة يف

  .املاضي

  املناطقية – اإلثنية التركيبة

 إىل أميركا يف اليهودي واللوبي إسرائيل من كل اهتمام جذبت اإلريتري للشعب املناطقية – اإلثنية التركيبة إن
 والتغراي. التغرينية اخلاصة لغتها تتكلم والتي إليها، أفورقي ينتمي التي اإلثنية أي ،(Les Tigray) التغراي

 التي اإلريترية اللغوية – اإلثنية التجمعات يف جتمعين أكبر هما) السكان من% 75 نحو) (Les Tigré) والتيغري
 وإثنية (Mansa) املنسا إثنية: املثال سبيل وعلى. العربية أصولهم التيغري ويؤكد. جتمعات تسعة عددها يبلغ
 فاإلثنيات ثقافياً؛ التيغري ويسيطر. وأكبرها اليمنية القبائل أقدم من تعتبر وقبائلها (Beni Amer) عامر بني
 (Saho) الساحو أي مثلهم، اإلسالم إىل تنتمي وهي اخلاصة، لغتها جانب إىل التيغرية تتكلم جوارهم يف التي

 والنارا (Afar/Danakil) الدناكيل والعفار مسيحية، ضئيلة أقلية (Bilen) والبيلين) مسيحية ضئيلة أقلية(

(Nara)  )الباريا قبائل أو .(الرشيدا قبائل اإلسالم إىل تنتمي كما (Rachayda) واحللنغا )احلدارب( 
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(Halenga) الكوناما وقبائل (العربية هي األصلية ولغتها (Kunama) (وما للمنطقة األصليين السكان وتعتبر 
 إىل ينتمون أغلبيتهم يف فهم التغراي أمّا. التغراي ضمن مسلمة أقلية وهم (Jiberti) اجليبرتي باسم يعرف

 شجع وقد. والكاثوليك) مؤمن آالف 10 نحو( البروتستانت من أقلية مع) األقباط( األورثوذكسية املسيحية الكنيسة
 املسلمة اإلثنيات يجعل ما وهو للتواصل، لغة العربية اللغة تكون أن على) السكان من% 52( اإلسالم إىل االنتماء

 بعض اضطر السياسية األوضاع ونتيجة). والعربية والتيغرية، األصلية، لغتها( لغات ثالث معظمها يف تتكلم
 األقلية إىل ينتمي الذي أفورقي، مثل كبار مسؤولون وبينهم العربية، اللغة تعلم إىل املسيحيين التغراي

 إريتريا تغراي ويبدو. سكنه مكان أيضاً لديه وعاداته، اخلاصة، لغته لغوي – إثني جتمع لكل وكما. البروتستانتية
 إريتريا مساحة خُمس نحو( أسمرا حول (Kebessa) "الكبيسا" املسماة الوسطى العالية الهضبة يف حمصورين

 والديانة ذاتها، اللغة يف ال اإلثيوبية، التغراي مقاطعة سكان مع يتشاركون وهم). 2كم 121.230.000 البالغة
 تاريخية،ال (Abyssinie) احلبشة قلب يشكلون بأنهم القوي الشعور يف أيضاً بل فحسب، ذاته احلياة ونمط نفسها،

 السكان أراضي فإن املناطقي – اإلثني التوزيع وبفعل. عاصمتها أكسوم مدينة كانت عندما جمدها عرفت التي
 الداخلية املناطق وكذلك بكامله، اإلريتري الشاطئ وضمنه إريتريا، مساحة من األكبر اجلزء على تمتد املسلمين

  .الغرب يف السودانية احلدود إىل الشمال ومن ،"الكبيسا" باستثناء اإلثيوبية، احلدود إىل الشاطئ من املمتدة

 أن" ترى إذ إريتريا، استقالل لترفض التوزيع هذا من املاضي القرن من الستينيات يف انطلقت إسرائيل وكانت
 بحيرة إىل األحمر البحر سيحول مما – لها ومناهضة – للعرب مؤيدة أُخرى دولة ستكون املستقلة إريتريا
 ومهما نظرها، يف يمثل نظام مع للتحالف نفوذها إسرائيل استغلت ،1991 سنة قبل ما إثيوبيا ويف)  4."(عربية

 أساس تهدد إسالمية بأنظمة"و" املسلمين من ببحر" مثلها احملاطة" املسيحية األفريقانية" السياسية، طبيعته تكن
 الذي األمر شيء، كل قبل إلريتريا اإلسالمي – العربي البعد إسرائيل حاربت اإلريتريين، وبمحاربة)  5."(وجودهما

  .بأفورقي االتصال قنوات فتح يفسر

  اإلسرائيلي العسكري التدخل ركائز
  1991 سنة قبل

 التحرير جبهة" أن وخصوصاً اإلريترية، للمسألة اإلثيوبي العسكري احلل طويلة ولفترة البداية يف إسرائيل أيدت
 العربي العامل إىل الطبيعي إريتريا انتماء أكدت ،1961 سبتمبر/أيلول يف املسلح الكفاح أطلقت التي" اإلريترية

 شمل الذي العسكري تدخلها حجم خالل من ،1991 سنة لغاية إريتريا يف إسرائيل سياسة ثبات وتأكد. واإلسالمي
 يف التغيير تخطى الذي التدخل هذا استمرار خالل ومن ،)القتال ساحة/عملي تدريبي،/نظري( املستويات كل

 االحتاد/املتحدة الواليات( اإلثيوبية االستراتيجية التحالفات انقالب ويف) شيوعي/إمبراطوري( اإلثيوبي النظام
 ركائز على تعتمد" العربية البحيرة" منع استراتيجيا أن إريتريا يف اإلسرائيلي التدخل سيرة وتُظهر). السوفياتي

 منذ إثيوبيا عرفته عهد كل يف متميز دور إلسرائيل وكان. العسكرية والقواعد لعسكريين،ا واخلبراء املوساد،: ثابتة
  .املاضي القرن خمسينيات

 األميركيون، كان لقد. نواح عدة من سيالسي، هيال عهد خالل األميركي، الدور من اإلسرائيلي الدور تميز وقد
 ويقدمون اإلثيوبي، اجليش يسلحون) 1977 – 1953 مارس/آذار( إثيوبيا مع" املشترك الدفاع معاهدة" وبموجب

 الثكنات، داخل خبراءهم أبقوا لكنهم" اإلثيوبيين، للضباط احلربية كلياتهم أبواب ويفتحون للتدريب، اخلبراء بعض
 اإلسرائيليين نشاط جعل وفعالً. إريتريا يف املتمردين ضد العمليات يف املباشر التدخل مهمة لإلسرائيليين ليتركوا

 كان إذ)  6."(إريتريا يف التمرد لسحق اإلثيوبية اجلهود يف مباشرة املشاركة إىل مضطرة غير املتحدة الواليات
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 أقيم خميم يف" العصابات حرب" أسلوب على الكوماندوس من إثيوبية فرق تدريب اإلسرائيليين اختصاص
 أسسوا كما. ألعوام األساسي اختصاصهم هذا وبقي أسمرا، جنوبي (Dekemhare) دكمهري منطقة يف خصيصاً

 40و عنصر آالف 3 من أكثر من تشكلت ،"الطوارئ شرطة قوة" باسم عرفت للشرطة جديدة فرقة إريتريا يف للعمل
 ،(1964 – 1970) ،(Asrate Kassa) كَسّا أسرات آنذاك، إلريتريا اإلثيوبي احلاكم بأن علماً إسرائيلياً، خبيراً
 20 عن يقل ال بما دائم بشكل حماطاً وكان له، عسكرياً  ملحقاً إسرائيلياً عيّن بإسرائيل، قاتالعال لتعزيز املؤيد
 اإلثيوبي اجليش فرق بتدريب أيضاً إسرائيليون خبراء وقام. اإلريتريين ضد القمع ينسقون إسرائيلياً، خبيراً

 التي الفرقة وهي إريتريا، يف متمركزة كانت التي الثانية الفرقة ومنها الواسعة، العسكرية احلمالت يف املشاركة
 جبهة" لـ تأييدها يف يشك كان التي القرى يف" التنظيف عمليات" بـ اشتهرت والتي اجملازر، من كثيراً ارتكبت
 ،(Ohm Hajer) حاجر أحم من قروياً 250 ضحيتها ذهب التي تلك جمازرها ومن". اإلريترية التحرير

 املثال سبيل على منها نذكر كثيرة، دموية عمليات جرت ومشاركتهم اإلسرائيليين وبإشراف). 1974 يوليو/تموز(
 احلدود طول على الواقعة" اإلريترية التحرير جبهة" انتشار مناطق ضد 1967 سنة بدايات يف العسكرية احلملة

 إىل ونظراً. واحد وقت يف اجملاور السودان إىل إريتري 28.000 وتهجير قرية 300 حرق إىل أدت والتي السودانية،
 البعثة بعد احلجم حيث من الثانية أبابا أديس يف اإلسرائيلية البعثة كانت اإلسرائيلي، العسكري النشاط أهمية

 قطع تاريخ ،1973 سنة لغاية ثابت شبه العدد هذا وبقي. الدائمين العسكريين اخلبراء من 100 مع األميركية،
 اإلفريقي االحتاد" (اإلفريقية الوحدة منظمة" بـ يعرف كان ما ضغط حتت البلدين بين الدبلوماسية العالقات

 الشركات عمل استمر كما استمر، اإلريترية للجبهة املفرزة اإلثيوبية للوحدات اإلسرائيلي التدريب لكن)  7).(احلايل
  .املوساد لنشاطات غطاء أفضل وهي اإلسرائيلية،

 العسكري – األمني تدخلها عن التخلي يف قط إسرائيل تفكر مل ،1974 سنة إثيوبيا يف السلطة" الدرق" استالم ولدى
 استحواذ من اإلسرائيليون تمكن وقد" اجلديد، النظام يواجه" سياسي حتد أهم" اإلريترية املسألة كانت وقت يف

)  8(،"إريتريا يف التمرد حلركة واإلسالمي العربي للتوسع النشيطة معارضتهم بمواصلة اإلثيوبيين اهتمام
 مع ذروتها بلغت داخلية مؤامرات يف غارقاً كان مريام، هيال منغيستو الكولونيل ،"الدرق" رئيس أن وخصوصاً

 إقامة" إىل أبابا أديس يف االضطرابات تؤدي ال وكي. السياسيين منافسيه جميع طالت التي االغتياالت مسلسل
 اخلارجية وزير شرح وقد. اإلريتريين ضد نشاطاتها إسرائيل كثفت)  9(،"إريتريا يف للعرب مؤيد قوي نظام

 املاضي يف ساعدتنا التي إثيوبيا مساندة إسرائيل على يحتم األخالقي الواجب إن: "دايان موشيه آنذاك، اإلسرائيلي
 – اإلثيوبيين – نخذل لن.... واجلو املرافئ يف تسهيالت فأعطتنا الشديد الضيق حتت وطائراتنا سفننا كانت عندما

 مباشرة بمشاركة منغيستو عهد يف اإلسرائيلي التدخل وتميز)  10."(األسلحة ويطلبون مأزق يف هم بينما اآلن
 وعلى. وبعدها) 1977( اإلثيوبية – السوفياتية املعاهدة قبل حدثت التي اإلثيوبية العسكرية العمليات يف أوسع
 التقدم إيقاف من" العصابات، بحرب اإلسرائيليين اخلبراء بفضل ،1978 سنة يف إثيوبيا تمكنت املثال، سبيل

") اإلريترية التحرير جبهة"و" الشعبية اجلبهة(" التحرير جبهتا كانت التي)  11"(املناطق استعادة ومن اإلريتري،
 بيةاحلر للطائرات طواقم وفرت إسرائيل وكانت. 1977 ديسمبر/األول كانون – مارس/آذار خالل عليها سيطرتا

 والنابامل، العنقودية، القنابل وبالتحديد دولياً، حمرمة بأسلحة اإلريتريين قصفت التي ،5 – ف الصنع األميركية
 كان الذي األميركي السالح صيانة تولت كما. إلثيوبيا بيعها على وافقت إسرائيل كانت التي احلارقة والصواريخ

 العسكرية القواعد" واستخدمت له، الضرورية األميركية الغيار قطع ووفرت يستخدمه، يزال ال اإلثيوبي اجليش
 يف جديدة فرقة ودربت أنشأت كما. املندب باب مضيق يف إثيوبيا تملكهما جزيرتين على أقامتها التي اجلوية
 وعندما)  12."(1977 يوليو/تموز بداية منذ إريتريا يف احلرب يف شاركت السابعة، الفرقة هي اإلثيوبي، اجليش

) 1978 فبراير/شباط( دايان موشيه فضح من النزعاجه اإلسرائيليين العسكريين اخلبراء بطرد منغيستو قام
 من تم خاصة جتارية شركة فأنشأوا البقاء، على اإلسرائيليون أصر الطرفين، بين العسكري – األمني التعاون
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 قمع أدوات تنظيم من تمكنوا ما وسرعان)  13".(عربية إريتريا" قيام مؤيدي ضد املوساد عمليات تنسيق خاللها
 واستدعاهم عاد بعدما ملنغيستو، مباشرة التابع" املركزي االستخبارات جهاز" حتديث عبر اإلريتريين، ضد جديدة

 من السوفيات انسحاب وبعد. متعددة بوسائل دورهم واستمر). 1982 سنة" (تقنيين مستشارين" غطاء حتت
 اجليش بتسليم قامت كما ذلك، عن تعويضاً  اخلبراء من ومزيداً  مقاتلة وحدات إسرائيل أرسلت ،1988 سنة إثيوبيا،

 الرئيس أكده ما وهذا. اإلريتريين الثوار ضد الستخدامها) قنبلة مئة( العنقودية القنابل من جديدة دفعة اإلثيوبي
 إسرائيل وأبرمت). 1989 ديسمبر/ولاأل كانون( اإلفريقي القرن من عودته لدى كارتر، جيمي السابق، األميركي

 واجلنود املهندسين من مئات فيها العمل وباشر دهلك، جزيرة يف لها عسكرية قاعدة إلنشاء إثيوبيا مع اتفاقاً
  )14.(لها بارزاً مكسباً وشكلت ،1989 سنة يف اإلسرائيليين

  إسرائيل ألمن ضمان أفورقي أفريقانية

 الذي" املسيحي"و" األفريقاين" أفورقي يف رأت ما بقدر إلريتريا، اإلسالمي – العربي البعد إسرائيل حاربت ما بقدر
  ."اإلريترية التحرير جبهة" بـ عالقته ويف التنظيمي، الصعيد على أفورقي أفريقانية وتتجسد. أمنها لها يضمن

  فئوي أفريقاين تنظيم

 1970 سنة يف انطالقها منذ أفورقي جمموعة أكدت" ،"اإلريترية التحرير جبهة" لـ وخالفاً  التنظيمي، الصعيد على
 شعار من الرغم على وبقيت،)  15."(العربي العامل إىل إريتريا انتماء عدم" الشعبية التحرير قوات" اسم حتت

  .اخلارجية املسيحية بالقوى ثابتة عالقات يقيم التغراي، إثنية من أغلبيته فئوياً تنظيماً ،"العلمانية"

 إريتريا دور أن ،1970 سنة يف الصادر ،)الحقاً" الشعبية اجلبهة" ("الشعبية التحرير قوات" لـ التأسيسي البيان أعلن
 توجه ،)وأهدافنا نضالنا) Nhan Elamanan عنوان وحتت. كبير إفريقي قرن ضمن" األفريقانية" إحياء هو

 ملاذا"و" اإلريترية التحرير جبهة" عن االنفصال أسباب ويشرح" تقدمية" جمموعة إقامة ليعلن التغراي إىل البيان
 التي اإلريترية املعارضة مصادر بحسب الشرح، وتضمن)  16."(أفارقة نحن جهاديين، وال صليبيين لسنا نحن

 سنة يف)  17"(املسيحيين ضد املسلمون بها قام قتل" بأعمال أفورقي وصفه ما اخلارج، إىل الهرب إىل اضطرت
 ومل إريتريا، يف كَسّا أسرات حكم فترة هي املذكورة الفترة أن كلياً البيان وجتاهل. 1970 – 1969 وفترة ،1967

 الوطني التحرر حركة إجهاض بهدف األعمال، هذه وراء اإلسرائيلي – اإلثيوبي التحالف يكون أن إمكان إىل يشر
 ما وهذا اجلديد، بالتنظيم االلتحاق على" الكبيسا" أهايل البيان حث وقد". طائفية" حرب خلق خالل من اإلريترية

 عن االستقالل بضرورة السلمية احللول وفشل ضدهم اإلثيوبي القمع تصاعد أقنعهم بعدما ،1974 سنة به قاموا
 يف ساهم ما وهو ،"الشعبية اجلبهة" للـ األساسية الشعبية القاعدة التغراي سيشكل الالحقة، السنوات ويف. إثيوبيا

  .القيادة يف أفورقي حتكم

 "هاغوس مسفن"و" نور حممد رمضان" بمجموعتي عرف ما بانضمام تشكلت" الشعبية اجلبهة" نواة أن صحيح

(Mesfin Hagos) اإلريترية احلركات غرار على نشوئها، لدى كانت" اجلبهة" أن أي أفورقي؛ جمموعة إىل 
 يف مكونة قيادتها وستصبح التغراي، عليها سيسيطر ما سرعان لكن إثنية، من أكثر من مكوناً  جتمعاً األُخرى،
 األبرشيات من بتأثير البروتستانتية إىل األورثوذكسية من حتولت التي العائالت إىل املنتمين الشبان من معظمها

 القيم وعلى نفسها االجتماعية القاعدة على التنظيم يف اعتمدت وقد. عشر التاسع القرن يف السويدية البروتستانتية
 سكان من أعضائها من مهماً وجزءاً قيادتها جتند أنها من الرغم وعلى. حتاربها التي اإلثيوبية للدولة الثقافية

 التي السهول مناطق يف العسكرية عملياتها طويلة لفترة خاضت فإنها املسيحيين، الكبيسا هضبة مرتفعات
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 على ،"الكبيسا" معظم على السيطرة يف اإلثيوبية القوات استمرت ذلك ونتيجة". الساحل" واملسماة املسلمون يسكنها
 يف احلرب تطورات وساهمت)  18.(1991 سنة يف النهائي النصر من عامين أو عام قبل ما إىل النهار، يف األقل

 صعيدي على" الشعبية اجلبهة" لـ االجتماعية التركيبة وبقيت تنوعها، يف وليس ذاتها اإلثنية القاعدة توسيع
 أغلبية" توجد إنه قال عندما بذلك التحرير عشية أفورقي اعترف وقد%). 80( تغرانية أغلبية ذات والقاعدة دةالقيا

 تنظيماً  تنظيمه اعتبار بحدة يرفض ظل إنه إالّ)  19."(املقاتلين عدد حيث من املرتفعات من أو املسيحيين من
 التحقوا الذين املرتفعات من الشباب نسبة ارتفاع ومنها العكس، تؤكد عوامل عدة أن من الرغم على" فئوياً تغراوياً"

 بحسب تشكل، كانت التي األيديولوجيا عن أي ؛1987 سنة يف املاركسية عن تخلت أن بعد" الشعبية اجلبهة" بالـ
 ،1987 سنة بعد جامعة أيديولوجيا غياب ومع. واالنقسامية الفئوية الذهنية لتخطي املثلى األداة احلزبية، القيادة

 قناعات من تراكم ما النتقاد الضروري الوعي يوفّر ال) أميين شبه% 75( للمقاتلين املتدين العلمي املستوى فإن
 الديني باالنتماء وشعورهم األُخرى، اإلثنية التجمعات على" التفوق" بـ التغراي شعور ومنه األجيال، عبر وأحاسيس
 أنه أفورقي يدعي والذي البروتستانتية، الدينية باملؤسسات الوثيق االرتباط أيضاً تغذيته يف ساعد الذي اخملتلف،

 يف اإلريترية اجلوايل تبرعات جانب إىل املؤسسات، هذه أدت احلقيقة، ويف". العلماين" تنظيمه من للنيل أكذوبة
 املسيحية اإليبو إثنية مساندتها يف أدته الذي الدور غرار على أفورقي، جبهة موقع تعزيز يف حيوياً دوراً اخلارج،

 الباحث شهادة الفئوية، العالقة تؤكد التي الكثيرة الشهادات ومن. االنفصالية البيافرا دولة إلقامة نيجيريا يف
 بين االتصاالت إن يقول الذي (Christopher Clapham) كالفام كريستوفر اإلفريقي، بالقرن اخملتص

 أسست ،1975 سنة ويف. العشرين القرن سبعينيات أواسط إىل تعود اإلريتريين نواملتمردي احلكومية غير املنظمات
 ومن". لإلغاثة اإلريترية الرابطة" هي الظاهر، يف عنها مستقلة إنسانية مؤسسة" إريتريا لتحرير الشعبية اجلبهة"

 تمرد حلركة املساند بمظهر تظهر أن دون من املساعدات إيصال من احلكومية غير املنظمات تمكنت خاللها
 غير املنظمات أسست اإلسكندنافيين، اللوثريين البروتستانت من مؤسستين قيادة وحتت ،1981 سنة ويف. مسلحة

 فقط، الغذائية املواد ال تؤمن أن فاستطاعت سراً، املساعدات ترسل كانت وعبره. اخلرطوم يف مقره احتاداً  احلكومية
 ما وهذا. الغذائية املواد بيع طريق عن مالية سيولة على احلصول من املتمردين ومكنت أُخرى، أموراً  أيضاً  بل

 كل حملاربة جنده فاعل تنظيم بناء من أفورقي وتمكن. سيطرتها بسط يف" إريتريا لتحرير الشعبية اجلبهة" ساعد
  ."اإلريترية التحرير جبهة" رأسها وعلى معارضة،

  عروبة مواجهة يف
  "اإلريترية التحرير جبهة"

 املفاهيم ببعض املمزوج" اللينيني، للنمط وفقاً  مبنية هرمية حزبية هيكلية على 1991 سنة حتى أفورقي اعتمد
 بعد حتى التنظيم يف اللينيني باألسلوب" الشعبية اجلبهة" احتفظت وقد)  20."(احلبشية احلضارة عن املأخوذة

 يف" التقني" ثم األوىل، املرحلة يف" األيديولوجي" باللينينية، التمسك وهذا. أفرزته التي األيديولوجيا عن تخليها
 سنة منذ اإلريترية القيادة اعتراف من الرغم على وتتطور تتجذر أخذت التي السر، ثقافة أوجد الثانية، املرحلة
 البارزة األمثلة نوم. املسائل ملعاجلة) 21"(املزدوجة اللغة" أسلوب وساد ،"وىلّ األيديولوجيات" عصر بأن 1987

 إىل وصوله لدى يصرح، أن من املتشددة املاركسية طروحاته تمنعه مل إذ. العربية بالدول أفورقي عالقة إىل نشير
 وذلك". ماركسيين لسنا نحن: "احلزبي بالواجب يقوم من وبروحية ،)1977 أكتوبر/األول تشرين( جدة مطار

 سنة" (الشعبية اجلبهة" قدمته الذي الطلب: آخر ومثال)  22.(املال مقدمي خماوف إثارة عدم إىل امللحة حلاجته
 أفورقي كان بينما ،"اإلريترية التحرير جبهة" بـ أسوة العربية الدول جامعة يف مراقب مركز على للحصول) 1977

 التحالفات يف التقلبات" الشعبية اجلبهة" على بحق ويؤخذ. إلريتريا" العربي املشروع" رفض البداية منذ أعلن
 بكونها تتميز أنها" االستنتاج على انطالقها منذ رافقوها الذين األصدقاء حتى حمل الذي األمر الفعلية، واملواقف
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 فمثلهما" ومنغيستو، سيالسي بهيال آخرون ويشبّهها)  23."(األيديولوجي التجانس من القليل مع براغماتية حركة
 حاربت أيضاً ومثلهما)  24."(التحالفات استبدال يف نفسها واملهارة أعدائها، جتاه نفسها الصرامة أظهرت

  .إلريتريا" العربي املشروع"

 االستفزاز مدى إىل مؤشر هو األفريقانية مشروع على داخلي اعتراض أي" الشعبية اجلبهة" قيادة قبول عدم إن
 مل أنها سيما وال)  25(اإلريترية، الساحة على رفضه يف انفردت الذي العربي املشروع نظرها يف يشكله كان الذي
 وقد. السياسية وخياراتها ملعاييرها وفقاً بكامله اإلريتري اجملتمع تنظيم مهمة نفسها إىل أوكلت أنها يوماً تخفِ

 واالقتصادية التربوية املؤسسات كانت وإذا. االستقالل بعد ما إلريتريا تصورها تطبيق التحرير قبل حاولت
 فإن الداخلية، احلياتية الشؤون يف مبادئها جسدت ،1991 سنة قبل وجودها مناطق يف أقامتها التي والصحية،

 أتت هنا ومن. العربي املشروع حاملي إزاحة عبر نظرها يف يمر األفريقانية حركة يف املستقبلي إريتريا دور جناح
 أديس لنظام املناهضة اإلثيوبية بهاتاجل إحدى مع حينه يف أقامته الذي العسكري – السياسي التحالف أهمية
 ضفتي على التغراي شقي حتالف أدى وقد. 1975 سنة تأسست التي ،"التغراي لتحرير الشعبية اجلبهة" أي أبابا؛

" الشعبية اجلبهة" اكتساب إىل االستقالل، بشعار" الكبيسا" سكان التحاق مع تزامن الذي ،(Mareb) مارب نهر
 العروبي البعد من بالتدريج تتخلص" أن على أقدر جعلها الذي األمر اإلريترية، الوطنية الساحة على متزايدة مكانة

 بأنها وصفتها التي ،"اإلريترية التحرير جبهة" ضد حملتها فتصاعدت)  26."(بدايتها يف وتره على لعبت الذي
 واملتجانسة والثورية، العلمانية،" الشعبية اجلبهة مقابل يف" الفساد أشكال جلميع مرتع مسلم، عروبي،" جتمع

 من الرغم على بالتدريج) العربي املشروع رمز" (اإلريترية التحرير جبهة" تصفية عملية ونفذت)  27."(سياسياً
 سنة يف (Barentu) "بارنتو معركة" شكلت األهلية، احلرب سياق ويف. بينهما قائماً كان الذي العسكري التعاون
 تلك يف" يجب كما حتارب مل ألنها" ،"اإلريترية التحرير جبهة" "تأديب" فبذريعة استراتيجياً؛ مفترقاً 1986

 (Pedros Salomon) سالومون بدروس ،"الشعبية اجلبهة" لـ واألمني العسكري املسؤول قام)  28(املعركة،

 وعتاداً، عدداً  متفوقة جمموعات مع بغتة هاجمهم ثم بارنتو منطقة إىل" اإلريترية التحرير جبهة" مقاتلي باستدراج
 مهمة نتائج الواقعة هذه عن وجنم. السودان نحو وطردهم ،"التغراي لتحرير الشعبية اجلبهة" من إسناد قوات ومع

 االنقسامات من مزيداً الحقاً  شهدت التي ،"اإلريترية التحرير جبهة" لـ امليداين الوجود تقلص جهة، فمن. ومتنوعة
 انتصارها ساعدها أُخرى، جهة ومن. التالية السنين خالل للتصفية السودان يف كوادرها من عشرات تعرض مع
 الرافض الثابت موقفها مع تمشياً اإلريتري، الشعب باسم" وحيداً ناطقاً" نفسها تطرح أن على الهجوم هذا يف

 العتقادها ملحة، سياسية ضرورة التنصيب هذا وكان. اإلريترية الساحة على أُخرى منظمة سياسية قوى لوجود
 اإلجماع غياب من الرغم على األفريقاين، مشروعها أساس على تشاء من مع والتحالف التفاوض يخولها أنه

 مع تتحالف أن إلريتريا،" العربي املشروع" لـ عدائها ضوء يف ،"الشعبية اجلبهة" لـ الطبيعي من وكان. عليه الوطني
  .احلكم إىل أفورقي إيصال يف كبير بدور قاما اللذين املتحدة، الواليات يف اليهودي واللوبي إسرائيل

  وإسرائيل اليهودي اللوبي دور

 لـ العام األمين استالم مع بالتزامن احلكم إىل أفورقي إيصال يف اليهودي، اللوبي – إسرائيل الثنائي، دور جتسد
 التغراي إثنية مع إسرائيل حتالف وأتى. أبابا أديس يف احلكم زيناوي، ميليس ،"التغراي لتحرير الشعبية اجلبهة"

 منطقة 1991 سنة منذ ليؤسس السودان، جنوب) غارنغ( الدينكا مع حتالفها إىل باإلضافة مارب، نهر ضفتي على
 أنظمة ناحية من اإلسرائيلي األمن على احملتمل اخلطر ملواجهة قدراتها تعزيز املطلوب من ،"مسيحية قوميات"

 باملكاسب حمتفظة الفتية، اإلريترية الدولة ركائز بناء يف إسرائيل ساهمت املنطلق، هذا ومن. إسالمية وحركات
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 أي غياب هو أساسي فارق مع إلثيوبيا، اإلريترية السياسة يف تدخلها بداية منذ حققتها التي العسكرية – األمنية
  .لوجودها إقليمي أو دويل منافس

  احلكم إىل أفورقي إيصال

 بالنسبة شيئاً يغير ومل الطرفين، بين للعالقات معياراً يشكل ال إسرائيل يف إريترية سفارة وجود، عدم أو وجود، إن
 أفورقي مكن الذي االستراتيجي التحالف بوادر ظهرت وقد. بينهما القائمة الثنائية العالقات طبيعة إىل نظراً إليهما،

 ويف جهة، من األميركية املتحدة الواليات يف اليهودي اللوبي مع أقامها التي العالقات يف السلطة احتكار من
  .أُخرى جهة من أسمرا، إىل قواته دخول فور العلن إىل تظهر أن قبل إسرائيل مع سراً  بدأت التي عالقاته

 يف رجلنا" بـ يصفونه املوساد رجال أن مؤكدة أفورقي، إىل إسرائيل ارتياح مدى مؤخراً اإلسرائيلية املصادر كشفت
 ،"العربي العامل يف االستقرار زعزعة بغرض بهم االتصال تم" الذين األشخاص من إنه ويقولون ،"اإلفريقي األتون
 يف الستثمارهم تمهيداً واآلخر، احلين بين الستضافتهم إيالت من بالقرب سياحي منتجع لهم خُصص" والذين

 بعدما بدأت به االتصاالت أن اإلسرائيلية الصحافة مع أفورقي يجريها التي املقابالت من ويتبين)  29."(املستقبل
 املقابالت إلحدى التقديم يف جاء وقد. السوفياتي االحتاد مع للتحالف واشنطن مع حتالفه اإلثيوبي النظام أنهى

 سهّلها وقد. ومتمرديه بأفورقي اإلسرائيلية االتصاالت بدأت حتى السوفيات حليفة أبابا أديس أصبحت إن ما" أنه
 طليعة ويف)  30."(اإلفريقية بالشؤون خاصاً اهتماماً أبدوا الذين ’هيل الكابيتول‘ يف اليهود املسؤولين بعض
 Jewish Institute for National) ()جينسا" ("القومي األمن لشؤون اليهودي املعهد" إدارة أعضاء هؤالء

Security Affairs/JINSA) (  أشد ومن املتحدة الواليات يف اجلدد احملافظين رموز أبرز من بات الذي 
. إريتريا استقالل من بد ال أن قرر عندما السباقة برؤيته الحقاً  سيفتخر والذي إسرائيل، يف الليكود خلط املؤيدين
 من كان والذي املتحدة، بالواليات املقيم اإلسرائيلي الصحايف ،(Robert Kaplan) كابالن روبرت إليه وينتمي

". الشعبية اجلبهة" سيطرة حتت تقع كانت التي اإلريترية للمناطق املتعددة زياراته خالل بأفورقي املتصلين أوائل
. واشنطن يف اخلارجية للعالقات مكتباً" الشعبية اجلبهة" فتح تاريخ أي ،1986 سنة العلنية الزيارات أوىل تمت وقد
 إريتريا مستقبل إىل" جينسا" نظرة حتقيق فسيتوىل ،(Herman Cohen) كوهين هيرمان األميركي اليهودي أمّا
 أقر وقد". إفريقيا مكتب" بـ يعرف ما ورئيس إفريقيا، لشؤون األميركي اخلارجية وزير كنائب منصبه خالل من

 بإريتريا شروط، ضمن لالعتراف، بلده استعداد" 1991 مايو/أيار يف الصحافيين أمام أعلن عندما أنه كوهين
 بيكر، جيمس اخلارجية وزير عليه غضب كيف وروى. معه األمر تداول أو رئيسه استشار يكن مل" مستقلة كدولة
 تسعى وقت يف املتحدة األمم من بها املعترف إثيوبيا دولة بتفتيت يفعل أنه يعتقد ماذا وسأله به اتصل الذي

 بيكر جيمس أن كوهين وأضاف يوغسالفيا؟ لتفتيت تفادياً  بكراوتيا االعتراف من األملان ملنع األميركية اإلدارة
 يف اليهودي اللوبي دور القصة وتعكس)  31.(التايل اليوم يف سيطرد أنه فاعتقد وجهه يف اخلط أقفل الغاضب
 ميخائيل أشار وقد. اإلفريقي القرن جتاه وبالتايل إفريقيا، جتاه واضحة أميركية سياسة غياب يف إريتريا استقالل

 احلكومي" اخلارجية العالقات" جملس يف إفريقيا ملف عن السابق املسؤول ،(Michael Clough) كالو
 إفريقيا، جتاه ثابتة غير سياسة تبني يف جتلت الباردة احلرب انتهاء عند األبيض البيت فعل ردة أن إىل األميركي،

 يتابع بأن لكوهين األميركية اإلدارة داخل املواقف تعدد وسمح)  32".(الصلف االلتزام فك" بعبارة جيداً تتلخص
 حتقيق يف إريتريا جناح فرص يف شكوكها أظهرت التي اجلهات أن وخصوصاً اإلفريقي، القرن جتاه سياسته

 يتصرف،" إفريقيا مكتب" تركت البنتاغون، أقل وبدرجة األميركية، املركزية االستخبارات وكالة مثل االستقالل،
 الدفاع وزير مساعد( بيرل ريتشارد مثل ،"جينسا" معهد أعضاء من يهود مسؤولون رأسها على أُخرى، جهات بينما

 السالح ألن يبدو، ما على ساندته ،)األب/بوش عهد يف الدفاع وزير نائب( وولفوفيتز وبول ،)ريغن عهد يف
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 السودان عبر ،"التغراي لتحرير الشعبية اجلبهة"و" إريتريا لتحرير الشعبية اجلبهة" من كل إىل يصل بدأ األميركي
 سلسلة واتخذ ،)األب( وبوش ريغن عهدي يف اإلريتري امللف كوهين توىل وعملياً،. 1988 يونيو/حزيران من ابتداء

 التي التطورات ومن جهة، من املوساد من املدعوم بأفورقي العالقة من كوهين انطلق وقد. الفردية القرارات من
 أبابا أديس مع العسكرية املعاهدة جتديد عدم نيتها 1988 سنة موسكو إعالن أعقاب يف اإلثيوبية الساحة شهدتها

 بدءاً  واشنطن إىل أفورقي بها قام التي املنتظمة الزيارات أن يف شك وال. أُخرى جهة من ،1991 سنة انتهائها لدى
 مهم بدور قامت ،"إفريقيا تبمك" يف املسؤولين مع وحمادثاته ،"اإلريتري للشعب املمثل" بصفته ،1986 سنة من
 فاملؤتمر،). 1987 مارس/آذار 19 – 14" (الشعبية اجلبهة" لـ الثاين العام املؤتمر أقرها التي اجلذرية التطورات يف

 األمين وبإزاحته األحزاب، وتعدد احلر االقتصاد نظام واعتماده كأيديولوجيا اللينينية – املاركسية عن بتخليه
 أفورقي إليها سعى الفتة براغماتية عكس أفورقي، املسيحي بالتغراي واستبداله) نور رمضان حممد( املسلم العام
 الدعم على للحصول املطلوب أن ولعلمه كوهين، قال كما)  33(،"مستحيل املاركسيين مع التعامل بأن" لعلمه

 أفورقي من كل بين جرت التي احملادثات أهمية إىل اإلشارة ويجب. السلطة إىل بالتحديد هو وصوله األميركي
 كوهين حرص إذ)  34(اإلثيوبي، النظام انهيار قرب إىل مؤشرات وسط 1989 مايو/أيار يف واشنطن يف وكوهين

 ونقلت. "مصيرهم تقرير يف اإلريتريين حق إىل للتوصل باملساعي مرتبطة ألفورقي تكريمية مأدبة إقامة على
 تناولت الزيارة تلك أثناء يف اليهودي اللوبي من بارزين أعضاء مع أفورقي لقاءات أن مطلعة إريترية مصادر

 العالقات إىل وإضافة)  35."(طمأنتهم إىل أفورقي فسارع إسرائيل أمن يف إريتريا استقالل يؤثر أن من خماوفهم
 اجلبهة"و إثيوبيا بين املفاوضات يف رسمي كوسيط نفسه فرض عندما حاسماً دوراً كوهين أدى بأفورقي، اجليدة

 من مايو/أيار يف موقتة إريترية حكومة تأليف ورعاية ملنغيستو، منفى بترتيب وقام ،1991 سنة يف" الشعبية
  .1993 سنة إريتريا استقالل إىل أفضى الذي االستفتاء لتنظيم نفسها، السنة

 أوىل كانت العربي، املشروع بإزاحته إلسرائيل حققه الذي االستراتيجي النصر ويحصن حكمه، أفورقي يثبت وكي
 بجميع" اإلريترية التحرير جبهة" واعتبار الوطنية املصاحلة رفض املوقتة، للحكومة رئيساً بصفته قراراته،
 املعارضة عن تخليهم وبشرط كأفراد، فقط بالعودة اخلارج يف املوجودين ألعضائها والسماح شرعية، غير فروعها

 اآلخر البعض عارض بينما ،)املوحد التنظيم فرع( الوطن إىل عودةال من يتمكن كي البعض وافق وقد. السياسية
 الشعب من واسعة قطاعات عن أفورقي تخلى القرار وبهذا). الثوري اجمللس فرع: مثالً( السياسية حقوقه من انطالقاً

 وأغلبيتهم الوطنية، باملصاحلة مشروطة جميعاً عودتهم السودان يف إريتري الجئ مليون نصف بينها اإلريتري،
 األغلبية، تزال ال أراضيهم، على استولت الدولة أن ليجدوا العودة يف خاطروا آالف بضعة وباستثناء. التيغري من

 تخشى وهي. تطاق ال معيشية أوضاع يف السودان يف خميمات يف تقبع التحرير، على أعوام عشرة من أكثر وبعد
 يف أخذنا وإذا)  36."(ومهزوم منبوذ شعب.... عامر بني" بأن وتشعر" اإلريترية التحرير جبهة ساندت ألنها" العودة

 اإلثنية التجمعات تهميش يعني الوطنية املصاحلة رفض فإن ،"الشعبية اجلبهة" لـ اإلثنية القاعدة واقع االعتبار
 لقيادة العائدين أبنائهم مع تماثلوا الذين التغراي مكانة تعزيز املقابل ويف مصاحلها، وجتاهل عامة، اإلسالمية

 مع التحالف أن جيداً  يدرك الذي اجلديد، للنظام تأييدهم تلقائياً فمنحوا ،"املنتصرة" اإلثنية بأنهم وشعروا البلد،
  .وبقائه استمراره شروط أحد هو إسرائيل

  الدولة ركائز بناء
  إسرائيلية حماية حتت

 إريتريا تصبح أن فقبل. اجلديد االستراتيجي التحالف أفورقي اتخذها التي األوىل الدبلوماسية اخلطوات عكست
). 1991 مايو/أيار( تسيبوري مناشّي اإلسرائيلي السفير اعتماد أوراق قبول إىل سارع دولياً، بها معترفاً دولة
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 للسفير املتواصلة فالزيارات: "واضحاً عربية، عاصمة من أكثر أغضبت التي اخلطوة، هذه من الهدف وكان
 أن منه يراد والذي القائم، التحالف إىل تشير الطرفين، بين تناقش التي التعاون ومشاريع أسمرا، إىل اإلسرائيلي

 طوال بقي الذي تسيبوري، جاء وقد)  37."(عليهم التغلب تم أنه عربية بحيرة األحمر البحر جعل مؤيدو يتأكد
 وزارة تصفه الذي ديفون، حاييم إثيوبيا يف إسرائيل سفير برفقة إريتريا، لدى املعتمد الوحيد السفير عامين

 أفورقي، وعمد. اإلسرائيلية – اإلريترية العالقات ومهندس ألفورقي شخصي صديق بأنه اإلسرائيلية اخلارجية
 مرتين بزيارتها فقام إلسرائيل، اخلارج إىل زياراته أوىل تخصيص إىل السياسية، خياراته على التشديد من ملزيد

 اخلارجية وزير مع للتعاون اتفاقات عدة وأبرم ،)1993 يناير/الثاين كانون 7 يف األوىل( شهر من أقل يف
 ومنها فيها، إسرائيل مع التعاون يريد أنه التحرير قبل صرح كان التي اجملاالت يف بيرس، شمعون اإلسرائيلي،

 لها جتد التي للمشاريع اخلبراء اإلسرائيلية اخلارجية وزارة تؤمن وعملياً،. واالقتصاد والثقافة والصحة الزراعة
 غوريون – بن جامعة فيها ساهمت الزراعة يف متعددة تدريب دورات التعاون شمل وقد. الوزارة خارج من تمويالً 

 مراكز وإقامة فيه، الطبي الطاقم وتدريب طبية بوحدات أسمرا مستشفى جتهيز منها صحية ومشاريع ،)1997(
 بيث ميخائيل بإشراف الطبيعية مواردها وعن إلريتريا اجليولوجية البنية عن خريطة لوضع ومشروعاً جيولوجية،

 للمدن اجلوي املسح ومشروع ،"إريتريا يف اجليولوجية اجلمعية" يف عضواً 1993 سنة منذ تعيينه تم الذي
 أوفيك شركة" به قامت الذي وعصب، مصوع الرئيسيين، املرفأين بين ما الساحلية املنخفضات وملناطق اإلريترية
  .اإلسرائيلية" اخلرائط ورسم اجلوي للتصوير

 موقع ويعزز اإلسالمية اإلثنية للتجمعات االقتصادية – االجتماعية البنية يهدد الزراعي التعاون أن املالحظ ومن
 وضوح بكل جاء"و للدولة، األراضي ملكية أقر الذي" 1994 لسنة األرض إصالح" قانون على يقوم ألنه التغراي،
 يف الساحل ومناطق الكبيسا بين احلساسة العالقة يثير وهو اجلبلية، الهضبة يف املسيحيين السكان ملصلحة

 األراضي توفر وعدم سكانية كثافة تشكو) اجلبلية الهضبة( فالكبيسا)  38."(اجلديدة إريتريا إعمار عملية
 يف تنحصر زراعية لسياسة هدفاً وصارت املصادر، هي املسلمين السكان أراضي أصبحت وبالتايل. لالستثمار

 الزراعة تعارض لكن. الصعبة للعملة مصدراً وتكون للتصدير، منتوجاتها تخصص ضخمة زراعية مشاريع إقامة
 يشكو بلد فإريتريا اقتصادية، منها أكثر سياسية دوافعها فيها تبدو درجة بلغ املوضوعية الظروف مع التجارية

. السكان من% 46 لـ إالّ  الشرب مياه تتوفر وال أحياناً، أعوام ثالثة من ألكثر األمطار تنقطع إذ املياه، قلة أصالً
 وعامل إنتاجي كنمط املواشي تربية ألهمية التام اإلدراك عدم يظهر ممكننة زراعة على التركيز أن ذلك من واألخطر
 إنه بل الزراعة، من اقتصادية قيمة أقل ليس النمط هذا أن اإلنمائية التجارب أثبتت وقد. الريف تطوير يف أساسي
 إىل الزراعية السياسة وتؤدي. السكان إطعام الزراعة تكفي أن يمكن ال إذ صحراوية، شبه لبيئة اإليجابي اجلواب

 حتيا فهي. مهمشاً اخلاص حياتها ونمط مصادرة التاريخية أراضيها ترى التي اإلسالمية التجمعات اضطهاد
 الزراعي التعاون من املستفيدين أوائل فكانوا مستقرة، حياة يعيشون مزارعون وهم التغراي، أمّا. بدوية شبه حياة

 اجلديد اإلداري النظام جاء بعدما املسلمين السكان مناطق هوية تغير التي االستيطانية السياسة ومن إسرائيل مع
  .لغوي – إثني جتمع كل" تقسيم" هو واضح بهدف املناطق تلك ليقسّم

 مواقع إقامة أجل من اإلسالمية لإلثنيات التاريخية السكن مناطق قلب إىل التغراي برفقة اإلسرائيليون ويتوغل
 وغيندا الكوناما، أراضي على (Alebu) أليبو: املثال سبيل على ونذكر". زراعية تعاونيات" شكل على استيطانية

(Ghinda) وغهتليه (Gahtelai) للسياسة واملنفذ اخملطط اإلسرائيلي، الطرف أمّا. يالتيغر أراضي على 
 والذي ،")اإلسرائيلية اخلارجية وزارة يف الدويل التعاون مركز" ("املاشاف" باسم املعروف املركز فهو االستيطانية،

 أول إسرائيل تكون أن املفارقة ومن. 1958 سنة إفريقيا يف جولة من عودتها لدى أسسته مئير غولدا كانت
 والبذور الشتول تبيع فهي. عليها تقع ال للمشاريع املالية التكلفة أن من الرغم على اقتصادياً املستفيدين
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 بعد املعيّن اإلسرائيلي السفير يؤكده ما بحسب وتصدرها، املنتوجات تشتري ثم ومن للمشاريع، الضرورية
 املهمة الوسائل من" املاشاف" مشاريع اإلسرائيلية اخلارجية وزارة وتعتبر). 1993( تسبار ميناشيه االستفتاء،

 يف الوجود أن كما. ووزرائه الرئيس مثل كبار بمسؤولين مستمر اتصال على البقاء من اإلسرائيليين تمكِّن التي
 يفتح"و" احلياد على إلسرائيل املناهضة العناصر وضع يف" يساهم" املاشاف" نشاطات عبر اإلسالمية املناطق

 كما اإلسرائيلية، األمنية االستراتيجيا من يتجزأ ال جزءاً" املاشاف" ويعتبر)  39."(احملليين بالقادة اتصال قنوات
 األمن: بمسألتين إلسرائيل االستراتيجي البرنامج يف يساهم املاشاف" إن بقوله سنيه أفرايم ذلك يوضح

 من استثمار إنه القول األصح من بل خيرياً، عمالً أو نقدمها، هبة التنمية أجل من التعاون أعتبر ال. واالقتصاد
 لديها أو بأسلحتها، إسرائيل مهاجمة على القدرة اآلن لديها أصبح التي الدول إىل نظرنا ما وإذا.... األوىل الدرجة
 منطقة يف تدخل بها، حتيط التي الدول وكذلك جميعاً، الدول هذه فإن البري، أو اجلوي نقلنا يف التأثير على القدرة
 ما كان وإذا إلسرائيل، جيداً  جوياً ممراً يؤمن الذي البلد هي إريتريا كانت وإذا. إسرائيل لدولة االستراتيجي العمق
 جزءاً إريتريا نعتبر أن هكذا واحلال فعلينا اإلريتري، الشاطئ طول على يمر البحرية إسرائيل جتارة من% 15 نسبته

 حقيبة استالمه ولدى. نائباً كان عندما بذلك سنيه صرح وقد)  40."(ئيلإسرا لدولة االستراتيجية املنطقة من
 سنة( اجلوي النقل ويف) 1995 سنة( الصحية الشؤون يف وإرتيريا إسرائيل بين للتعاون اتفاقاً أبرم وزارية،
 تتحول كيف يوضح املقامة، التعاونيات أهم من وهو االستيطاين، غهتليه موقع أخبار عند قليالً  والتوقف). 2002
 متواصلة زيارات يف السبب يصبح فاملوقع. اإلسرائيليين أمام مفتوحة مناطق إىل اإلسالمية اإلثنيات مناطق
 مع ولقاءاته التعاونية إىل" املاشاف" يف املشاريع رئيس زيارة: املثال سبيل على. الطرفين مسؤويل من لوفود
 فترة بعد يليها ،)1996 أكتوبر/األول تشرين 15( االقتصادية الشؤون يف أفورقي ومستشار اإلريتري الزراعة وزير

 مع وحمادثاته ذاتها التعاونية إىل" املاشاف" رئيس برفقة اإلسرائيلية اخلارجية لوزارة العام املدير نائب زيارة
 أن كما. عام بعد عاماً املوقع إىل اإلسرائيلية الوفود زيارات وتستمر). 1997 فبراير/شباط 26( أفورقي الرئيس
 جتهيز عبر( واسع نطاق على" الشعبية اجلبهة" من بأعضاء لالتصال اإلسرائيلية السفارة أمام اجملال يفتح وجوده
 لها يتيح كما ،)1996 أغسطس/آب يف عضواً 150 من مؤلف لوفد نظمتها التي الرحلة مثل التعاونية، إىل رحالت

 بمناسبة أسمرا جامعة يف أقامته الذي االستقبال حفل: مثال( اإلريتري الشباب أوساط يف عامة عالقات حملة شن
 الذي هو السفارة طاقم أن إفهامهم على وحرصت التعاونية، منتوجات من أطباقاً للطالب قدمت حيث حمصول أول

 ويمكن ).الوجبات حتضير كيفية والتغرانية اإلنكليزية باللغتين تشرح منشورات عليهم ووزعت ،"األطباق جهّز"
. بالثكنات شبيهة جتمعات إيجاد يف يساهم متنوعة شعارات حتت إسرائيل مع الزراعي التعاون استمرار إن القول

 بين عالقات إلقامة فرص عملياً توجد وال معدوم، شبه فهو احمليطة والقرى املستوطنين بين التواصل أمّا
 اخملصصة املساحة ويرون األصل، يف كافية غير مياه تقاسم يف صعوبة احملليون األهايل ويجد. الطرفين

 عنهم يختلفون الذين ،"االمتيازات أصحاب" من املستوطنين ملصلحة تصادر وأراضيهم تتقلص، ملاشيتهم
  .إسرائيل مع األمني – العسكري التحالف حماية حتت ذلك ويتم وقيمهم، بتصرفاتهم،

 خلوّ  بسبب السابقة اإلثيوبية األنظمة من عليها حصلت كانت التي تلك التحالف هذا من إسرائيل مكاسب وتفوق
 القرن يف سياستها بنت التي املتحدة، الواليات من تام بتأييد" وذلك. منافس دون من وحدها لها الساحة

 استجابة العربية، األيدي خارج اإلريتري الشاطئ إبقاء على التصميم على إريتريا، استقالل ومنذ اإلفريقي،
 من شبكة وإقامته املوساد وجود إىل وباإلضافة)  41."(األحمر البحر على عربية سيطرة من إسرائيل خملاوف

 املكان" أصبحت إريتريا فإن املنطقة، يف الفلسطينية واملنظمات العربية الدول نشاطات ملراقبة التجسس مراكز
 1300 فالـ. وآسيا إفريقيا إىل األحمر البحر من املتوجهة اإلسرائيلية والسفن الطائرات الستراحة الوحيد الصديق

 – مصوع يف اجلديد املطار والحقاً – أسمرا يف واملطار وعصب، مصوع البلد، ومرفآ اإلريتري، للشاطئ التابعة كم
 أو ترسو أن اإلسرائيلية والطائرات السفن تستطيع حيث بكامله األحمر البحر يف الوحيد اللجوء مكان جميعاً  تشكل
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 حتقق ما أن ويعتبر ،"بإسرائيل العالقات لتعزيز بنشاط يسعى الذي الوحيد الدولة رئيس هو أفورقي إن. تتوقف
 العسكرية القواعد من سلسلة إنشاء أيضاً، البداية، تضمنته وما)  42."(متواضعة بداية سوى ليس" اآلن حتى

 – مصوع مرفأ قبالة الواقعة - دهلك رةجزي استعمال حق على إسرائيل حصلت وقد)  43.(واجلوية والبرية البحرية
 وبحرية جوية قاعدة لتصبح العسكرية القاعدة تطورت إذ منغيستو، مع أُبرم الذي من وأشمل أفضل اتفاق بموجب
 بمواصفات أملانيا بنتها التي الثالث املتطورة النووية" الدولفين" غواصات من واحدة وضمنها الغواصات، خملتلف
 باب مضيق من اجلنوبي الطرف يف والدائمة الروتينية للمهمات اخملصصة الغواصات أمّا. إسرائيل حددتها خاصة
 جنود ويوجد. لإلمداد وقواعد مراقبة كمحطات املضيق من قريبة أُخرى إريترية جزراً تستعمل فإنها املندب،

 تابعة أنها الدولية احملكمة أقرت التي احملبّقة جزر يبدو ما على واملقصود حنيش، جزر يف أيضاً إسرائيليون
 كانت ،(Lea Brilmayer) بريلماير ليا احملامية هي أميركية، – يهودية ناشطة أن يف عجب وال. إلريتريا
 عبد السيد علي الوزير ترأسه الذي اإلريتري الرسمي الوفد يف عضواً أفورقي، للرئيس القانونية املستشارة بصفتها

 جزيرة على االستيالء يف اإلريتريين شاركت اإلسرائيلية القوات كانت بعدما الدولية، احملكمة اجتماعات خالل اللًه
 أومال منطقة من كل يف قاعدة ببناء اإلسرائيلية اجلوية القوات قيام املكاسب، ومن. 1995 سنة الكبرى حنيش

(Omal) أغار حمال وجبال (Mahal Agar) 1994 سنة منذ استعمالهما بدأ السودان، مع احلدود من بالقرب .
. كيرين ومنطقة وعصب،, أسمرا ضواحي يف العسكري الوجود بحق طالبت إسرائيل أن)  44(التقارير بعض ويفيد

 إسرائيلية عسكرية قواعد وجود أن وخصوصاً املطالب، هذه رفض أفورقي أن االعتقاد إىل يدعو سبب يوجد وال
 غير إشارة يف ،"املنطقة جيوش" قدرات مع قدراته تساوي هو املرجتى والهدف اإلريتري، اجليش تدريب يسهل برية

 يبدو، كما ساهموا، الذي العسكرية، اخلدمة نظام تطبيق يف اإلسرائيليون اخلبراء يساعد كما. السودان إىل مباشرة
 فاخلدمة. اإلسرائيلي باجملتمع شبيه عسكري جمتمع إىل النظام هذا شروط بموجب إريتريا حتولت وقد. وضعه يف

 ال عملياً لكن شهراً، 18 بمدة حمددة وهي عاماً، 45و 18 بين أعمارهم تتراوح الذين والنساء الرجال جلميع إلزامية
 التدريب إدخال تم ذلك، إىل وإضافة. متعددة بذرائع إضافية أعواماً فيخدمون إتمامها، لدى اجملندين تسريح يتم

 اجملندون يقوم بأن يقضي مشروع هناك اإلسرائيلي، احلليف مع التشابه من وملزيد. املدرسي النظام يف العسكري
 ووحدات طرقات، بناء مثل متنوعة مشاريع يف جمانية عاملة يداً عملياً فيشكلون إعمارية، بأعمال اخلدمة يف

 اإلقليمية املياه أن إىل اإلشارة يجب والظاهر، املباشر اإلسرائيلي العسكري الوجود جانب وإىل. إلخ سكنية،
 من مشتركة طواقم حتمل التي اإلسرائيلية السفن فهناك. متعددة إسرائيلية لنشاطات مسرحاً صارت اإلريترية
 بين األوىل األحمر البحر بعثة"و ،1994 مايو/أيار يف بدأت التي" املرجان لدراسة العلمية البعثة: "مثل الباحثين،

 جتوب التي اإلسرائيلية السفن وكذلك. دوبينسكي تسفي بإشراف ،1993 سنة انطلقت التي" وإسرائيل إريتريا
 للحكومة مالية رسوم دفع مقابل يف إسرائيل عليها حصلت حقوق بموجب األسماك لصيد اإلريتري الشاطئ

 الزراعة وزارة يف املسؤولين كبار أحد 1995 يونيو/حزيران 1 يف إعالنه على حرص الذي واالتفاق. اإلريترية
 الصناعي اإلنتاج زيادة بهدف دايان موشيه وضعه قديم إسرائيلي ملشروع حتقيق كوردو، دورون اإلسرائيلية،

 اإلريترية واملياه الشواطئ إن القول يمكن سبق، ومما)  45.(األحمر البحر يف باالصطياد اإلسرائيلي السمكي
  .شاءت إن إسرائيل تصرف يف اإلريترية املناطق خمتلف وإن إسرائيلية، بصبغة مصبوغة أصبحت

 املواقع خمتلف يف لإلسرائيليين اإلجمايل العدد مسألة تطرح إريتريا يف اإلسرائيلي للوجود األمثلة هذه إن
 شركة 17( اخلاصة اإلسرائيلية الشركات أفراد إىل إضافة) الدولة ومؤسسات واالقتصادية، واألمنية، العسكرية،(

 يكن مهما لكن). جندي 600( دهلك جزيرة يف الطاقم أفراد عدد مثل األرقام، بعض يتسرب بدأ وقد). اآلن حتى
 متعددة أنواعاً تمتلك أن إلسرائيل يتيح الذي الوحيد ألنه نوعه، يف فريد القائم التحالف أن هو فاملهم العدد، حجم

 إىل بالنسبة استراتيجية مسألة هو السلطة يف أفورقي إبقاء فإن وبالتايل،. اخلارج يف العسكرية القواعد من
 ظهرت كما صرامته ألن أيضاً بل فحسب، إريتريا يف وجودها لتعزيز الضمانة من نوعاً يشكل ألنه ليس إسرائيل،
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 اإلثنيات خملتلف االقتصادية – االجتماعية البنية تفكيك مشروع يف للمضي استعداده تؤكد األهلية احلرب خالل
 الصادرة البيانات وتؤكد. جينسا معهد مع أفورقي تعاون استمرار اإلسرائيلي، االطمئنان يف يزيد وما. اإلسالمية

 أهمية على دائماً يشدد أفورقي أن)  46(اإلريترية القيادة مع يجريها التي املنتظمة احملادثات إثر يف املعهد عن
  �.إلسرائيل االستراتيجية إريتريا
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