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أسياس أفورقي وأزمة العالقات اإلريترية- اإلسرائيلية

فــي اجتــاه معاكــس ملســعى تــل أبيــب 

إســرائيل  »عــودة  إســتراتيجية  ترســيخ 

ــام 2016؛  ــا ع ــي أطلقته ــا«، الت ــى أفريقي إل

ــي  ــة ف ــرائيلية املتصل ــود اإلس ــهدت اجله ش

منطقــة القــرن األفريقــي تراجعــاً، بعــد 

ــا  ــي إريتري ــفارتها ف ــالق س ــرائيل إغ ــرار إس ق

ــس  ــض الرئي ــر رف ــوز 2022، إث ــو/ مت ــي يولي ف

اإلريتــري أســياس أفورقــي، علــى مــدار عامــني، 

ــب  ــل أبي ــفيرة ت ــني س ــى تعي ــة عل املصادق

بأســمرة، مــا كشــف عــن أزمــة صامتــة بــني 

ــن  ــة املهاجري ــى قضي ــزت عل ــن، ترك البلدي

ــل  ــي لت ــام أفورق ــرائيل، واته ــني بإس اإلريتري

ــه.  ــة بنظام ــة اإلطاح ــب مبحاول أبي

فــي ســياق ذلــك، تعمــل هــذه الدراســة علــى 

ــرائيلية  ــة اإلس ــب العالق ــي جوان ــث ف البح

اإلريتريــة، ومحدداتهــا، وقيمتهــا، كمــا حتــاول 

اســتعراض أثــر وجتليــات أزمــة العالقــات بــني 

الطرفــني.

* باحث في الشؤون األفريقية- القاهرة.

سامي صبري عبد القوي*

أواًل: تاريخ من العالقات املتناقضة

أفورقــي الواجهــة  أســياس  ميثــل   
ــا بإســرائيل،  الرئيســية فــي عالقــة إريتري
عــام  أفورقــي  نســجها  عالقــة  وهــي 
1968، بعــد عامــني مــن التحاقــه بجبهــة 

التحريــر اإلريتريــة، إبــان لقــاء جمعــه 
ــرة  ــالل فت ــا -خ ــي إلريتري ــم اإلثيوب باحلاك
االحتــالل- فــي قاعــدة كانيــو العســكرية 
األميركيــة فــي أســمرة، بعلــم األميــركان 
وبحضــور مستشــارين إســرائيليني1. جنــح 
اإلســرائيليون فــي هــذا اللقــاء بفهــم 
ــروا  ــه، إذ نظ ــي وتوجهات ــخصية أفورق ش
ــه  ــة كون ــة محض ــة إثني ــن زاوي ــه م إلي
ــي  ــة الت ــي الرؤي ــيحيا2ً، وه ــاً مس أفريقي
ــاء العالقــة  ــت منطلقــاً أساســياً لبن كان
معــه، والتــي أُِعيــدت بلورتهــا عــام 1986، 
ــي  ــود ف ــؤولني اليه ــض املس ــة بع برعاي

الكونغــرس األميركــي3.

كانــت بدايــة التوجــه اإلســرائيلي اجلــدي نحــو إريتريــا فــي آب/ أغســطس 1988، فــي 
وقــت كانــت حــركات التحريــر اإلريتريــة حتــرز تقدمــاً ملحوظــاً ضــد القــوات اإلثيوبيــة؛ 
حينهــا بــدأت إســرائيل ببنــاء رؤيــة لعالقــة إســتراتيجية مــع إريتريــا، تخــدم مصاحلــه 
فــي تــل أبيــب. فتحــت إســرائيل قنــاة اتصــال مــع اجلبهــة الشــعبية لتحريــر إريتريــا 
بزعامــة أفورقــي، الــذي كان يســيطر علــى الســاحة اإلريتريــة فــي تلــك الفتــرة، وجــاء 
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االتصــال مــن خــالل مكتــب جبهتــه فــي لنــدن، حيــث عرضــت إســرائيل دعمــه فــي 
ظــل تدهــور املوقــف العســكري لنظــام منجســتو اإلثيوبــي، وتفــوق جبهــة أفورقــي، 

التــي بــرزت كممثــل للشــعب اإلريتــري4.

ــكلت  ــو 1991، تش ــار/ ماي ــي 25 أي ــا ف ــر إريتري ــتو وحتري ــام منجس ــقوط نظ ــد س وبع
ــعت  ــك س ــور ذل ــة. وف ــرة االنتقالي ــي إلدارة الفت ــة أفورق ــا برئاس ــة به ــة مؤقت حكوم
ــدى  ــا، فقــام الســفير اإلســرائيلي ل ــر إســتراتيجيتها جتــاه إريتري ــى تطوي إســرائيل إل
إثيوبيــا حاييــم ديفــون بالتوجــه إلــى أســمرة وااللتقــاء بأفورقــي فــي 6 شــباط/ فبرايــر 
1992، حيــث ناقشــا العالقــات الدبلوماســية واالقتصاديــة بــني البلديــن)5(، ومتاشــياً مــع 

هــذه اخلطــوة أسســت تــل أبيــب قنصليــة لهــا فــي أســمرة، فكانــت مــن الــدول األُوَل 
التــي أقدمــت علــى مثــل هــذه اخلطــوة، مشــاركة بذلــك مصــر والســودان وإيطاليــا)6(. 
وعقــب إعــالن اســتقالل إريتريــا رســمياً عــن إثيوبيــا فــي 24 أيــار/ مايــو 1993، ســارعت 
ــاً رســمياً للمشــاركة  ــراف بهــذا االســتقالل وأرســلت وفــداً وزاري ــى االعت إســرائيل إل
فــي االحتفــال بــه7. أعقــب ذلــك اإلعــالن عــن تبــادل العالقــات الدبلوماســية وافتتــاح 

ســفارة لهــا فــي العاصمــة أســمرة 8.  

وحقيقــة، مثــل اجتــاه أفورقــي إلــى تطبيــع عالقاتــه مــع إســرائيل علــى نحــو حثيــث 
ــر  ــة عب ــال اإلريتري ــركات النض ــات ح ــراً لتضحي ــرة، تنك ــالده مباش ــتقالل ب ــب اس عق
ــة  ــدود لأنظم ــر مح ــكرياً غي ــاً عس ــا دعم ــب خالله ــل أبي ــت ت ــود، قدم ــة عق ثالث
ــا،  اإلثيوبيــة مبختلــف توجهاتهــا؛ لدحــر هــذه احلــركات واحليلولــة دون اســتقالل إريتري
فــي حــني مثلــت الــدول العربيــة الداعــم الرئيــس لهــذه احلــركات -مبــا فيهــا حركــة 
ــت  ــان وق ــتقالل وح ــق االس ــا حتق ــار9. وعندم ــق االنتص ــا لتحقي ــي نضاله ــي– ف أفورق
ــره  ــي إدارة ظه ــة ف ــد غضاض ــم يج ــاً، ول ــاً جلي ــي تناقض ــدى أفورق ــار؛ أب ــف الثم قط
للــدول العربيــة ومــا قدمتــه مــن دعــم، وهــرول إلــى بنــاء عالقــات وديــة مــع إســرائيل، 
غاضــاً الطــرف عــن دورهــا فــي مناهضــة نضالــه -هــو ورفاقــه-؛ وهو مــا يجعــل عالقات 

ــا بإســرائيل حالــة تبــدو شــاذة فــي تاريــخ العالقــات األفريقيــة- اإلســرائيلية. إريتري

ثانياً: العالقات اإلريترية- اإلسرائيلية بني التجاذب والتنافر

عقــب تدشــني العالقــات الدبلوماســية، وافتتــاح إســرائيل ســفارة لهــا فــي أســمرة 
ــو  ــى نح ــان عل ــت الدولت ــة-؛ دلف ــدول األفريقي ــم ال ــع معظ ــا م ــر عادته ــى غي -عل
ــا  ــات تفاعله ــت درج ــة، وإن تباين ــتويات كاف ــى املس ــة عل ــات متبادل ــي عالق ــث ف حثي

ــي: ــي اآلت ــه ف ــن توضيح ــا ميك ــو م ــرى، وه ــة ألخ ــن فين ــر، م ــني التجــاذب والتناف ب
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العالقات الدبلوماسية والسياسيةأ- 

لــم تعــني إريتريــا ســفيراً لهــا فــي تــل أبيــب إال فــي كانــون األول/ ديســمبر 2004، بعــد 
ــي  ــس أفورق ــع بالرئي ــرائيلية؛ للدف ــية اإلس ــر السياس ــا الدوائ ــة بذلته ــود مكثف جه
التخــاذ هــذه اخلطــوة10، التــي جــاءت فــي ضــوء حالــة الزخــم التــي شــهدتها العالقــات 
ــة  ــر اخلارجي ــارة وزي ــا زي ــن جتلياته ــني، كان م ــك احل ــي ذل ــة ف ــرائيلية- اإلثيوبي اإلس
اإلســرائيلي ســيلفان شــالوم إلــى أديــس أبابــا فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2004، والقلــق 
ــراي11،  ــم تيج ــى إقلي ــه إل ــد زيارت ــيما بع ــا، ال س ــول فحواه ــمرة ح ــاب أس ــذي انت ال
الــذي زاد منــه جنــاح إســرائيل فــي إقنــاع رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي بزيــارة تــل أبيــب فــي 
حزيــران/ يونيــو 2004، فــي توقيــت كانــت التوتــرات بــني إريتريــا وإثيوبيــا متفاقمــة، علــى 
ــزز  ــا ع ــو م ــدة؛ وه ــا األمم املتح ــت تراقبه ــي كان ــة الت ــة املؤقت ــة األمني ــداد املنطق امت
مــن توجســات أســمرة حيــال احتماليــة أن تكــون الزيــارة قــد انطــوت علــى اتفاقيــات 

عســكرية موجهــة ضدهــا12.

ــام  ــع نظ ــنطن م ــات واش ــر عالق ــه توت ــذي واكب ــا -ال ــق إريتري ــذا القل ــع ه ــد دف وق
أفورقــي- إلــى التقــارب مــع طهــران علــى حســاب عالقاتهــا بتــل أبيــب؛ مــا بــدا جليــاً 
فــي زيــارة أفورقــي إليــران فــي أيــار/ مايــو 2008، ولقائــه برئيســها أحمــدي جنــاد. وقــد 
ُعــدَّت الزيــارة فــي مجملهــا أحــد معالــم العالقــات بــني البلديــن، ال ســيما مــع تصريح 
جنــاد بــأن البلديــَن ميلــكان خططــاً للنهــوض ســريعاً ومقاومــة »الغطرســة الغربيــة«، 
ــران النــووي13؛  ــالده لبرنامــج إي ــر اخلارجيــة اإلريتــري بتأييــد ب ــح وزي أعقــب ذلــك تصري
مــا ُعــدَّ حتديــاً إريتريــاً صريحــاً للقــوى الغربيــة، ولسياســة إســرائيل املناهضــة إليــران 
وبرنامجهــا النــووي. ومــن ثــم، أحــدث التقــارب اإلريتــري- اإليرانــي خلــاًل فــي منحنــى 
ــي آذار/  ــمرة ف ــب ألس ــل أبي ــام ت ــي اته ــه ف ــدت مالمح ــرائيل، ب ــا بإس ــات إريتري عالق
مــارس 2009، بزعزعــة االســتقرار فــي منطقــة القــرن األفريقــي والشــرق األوســط؛ مــن 
ــة، وتقــدمي الدعــم اللوجســتي لهــم؛  ــواء مــا وصفتهــم باجملموعــات اإلرهابي خــالل إي
فــي حــني أشــادت بالــدور الــذي تلعبــه إثيوبيــا لتحقيــق األمــن واالســتقرار فــي القــرن 
اإلفريقــي)14(؛ مــا أدى إلــى توتــر العالقــات بــني أســمرة وتــل أبيــب لســنوات عــدة، لــم 
ــي  ــي ف ــف العرب ــات التحال ــالق عملي ــد انط ــام 2015، بع ــبياً إال ع ــه نس ــدأ فعاليت ته
ــا؛  ــع إريتري ــارب م ــى التق ــعودية- إل ــا الس ــي مقدمته ــج -وف ــاه دول اخللي ــن، واجت اليم
ــران، وقطــع دعــم طهــران للحوثيــني مــن خاللهــا، ومــن ثــم  لفــك عــرى عالقتهــا بإي
إنهــاء حتالــف أفورقــي مــع طهــران15، وهــو مــا صــب بــدوره فــي مصلحــة تــل أبيــب 

وحتســن مجــرى عالقتهــا بأســمرة.
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ب-   العالقات العسكرية واألمنية

ــاع واألمــن القومــي بالكنيســت  ــة الدف ــا رســمياً، عقــدت جلن ــل اســتقالل إريتري قبي
جلســة فــي 16 آذار/ مــارس 1992؛ لوضــع إســتراتيجية متكاملــة إلســرائيل للتحــرك 
ــدأت إســرائيل تأخــذ  ــك، ب ــق أطــر التعــاون معهــا16. وفــي ضــوء ذل ــا وتوثي فــي إريتري
زمــام املبــادرة فــي عــرض دعمهــا العســكري عليهــا، الــذي بــدأت مالمحــه فــي العــام 
ذاتــه مبســاعدتها فــي إنشــاء مطــار عســكري علــى ســاحل البحــر األحمــر17، باإلضافة 
إلــى متويــل إنشــاء خــط بحــري بــني مينائــي إيــالت ومصــوع، وإنشــاء محطــات للرصــد 
الــراداري18؛ وفــي مقابــل ذلــك، جنحــت إســرائيل فــي احلصــول علــى تســهيالت بحريــة 
ــة، امتــداداً لتلــك التــي كانــت حتصــل عليهــا مــن إثيوبيــا فــي أثنــاء احتاللهــا  وجوي
إلريتريــا19. وقــد مثلــت هــذه املســاعدات العســكرية املتبادلــة، بدايــة لتطــور العالقــات 
ــياس  ــع إس ــرت بتوقي ــي تأط ــي، الت ــكري واألمن ــتويني العس ــى املس ــني عل ــني اجلانب ب
ــاون  ــاق تع ــر 1993- اتف ــباط/ فبراي ــي ش ــب ف ــل أبي ــة لت ــه العالجي ــان زيارت ــي إب أفورق
بــني البلديــن؛ اشــتمل الشــق العســكري منــه علــى عــدة بنــود مهمــة، منهــا: إعطــاء 
ــى  ــة إل ــا، باإلضاف ــكرية به ــد العس ــة »القواع ــن إقام ــار أماك ــة اختي ــرائيل حري إس

الســماح جلهــاز املوســاد بحريــة احلركــة والتنقــل داخــل األقاليــم اإلريتريــة20.

ــا  ــم عالقته ــو دع ــوة نح ــرائيل بق ــت إس ــمياً، انطلق ــتقالل رس ــالن االس ــب إع وعق
العســكرية مــع إريتريــا مــن خــالل خطوتــني: أوالهمــا؛ تولــي املستشــارين العســكريني 
ــة وتطويرهــا، وحتويلهــا مــن ميليشــيات  اإلســرائيليني مهمــة تدريــب القــوات اإلريتري
مســلحة إلــى جيــش نظامــي، وثانيهمــا؛ تزويــد القــوات اإلريتريــة باجلانــب األكبــر مــن 
احتياجاتهــا مــن األســلحة اخملتلفــة21. وإبــان زيــارة أفورقــي إلســرائيل فــي عــام 1996، 
ــل أبيــب، تضمــن:  ــالده وت ــز التعــاون العســكري واألمنــي بــني ب مت توقيــع اتفــاق لتعزي
ــة  ــال مجموع ــي، وإرس ــال الدفاع ــي اجمل ــا ف ــات إريتري ــر احتياج ــرائيل بتوفي ــد إس تعه
مــن خبرائهــا إلــى إريتريــا، لتطويــر نظــم الدفــاع البحــري واجلــوي علــى ســاحلها علــى 
ــة  ــزر اإلريتري ــي اجل ــدود ف ــرائيلي مح ــكري إس ــود عس ــماح بوج ــر؛ والس ــر األحم البح

للمراقبــة والرصــد22.  

وعلــى جانــب آخــر، اجتهــت إســرائيل إلــى تنســيق العمــل االســتخباراتي مــع إريتريــا 
–خاصــة بعــد تعــرض أهدافهــا فــي كينيــا لعــدة هجمــات–؛ ملواجهــة أي هجــوم ضــد 
مصاحلهــا فــي املنطقــة؛ وفــي ضــوء ذلــك، قــام وفــد عســكري إســرائيلي بزيــارة ســرية 
ــات مــع املســؤولني  ــون األول/ ديســمبر 2002، مت خاللهــا إجــراء محادث ــا فــي كان إلريتري
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ــتخباراتية  ــات االس ــادل املعلوم ــا: تب ــاط، منه ــدة نق ــت ع ــا، تضمن ــكريني به العس
بينهمــا، وتكثيــف عمليــات الرصــد واالســتطالع جلمــع املعلومــات الدقيقــة إلحباط أي 
عمليــات إرهابيــة، وقــد تقــرر أن تشــمل تلــك العمليــات كالً مــن: الصومــال، واملناطــق 
ــك،  ــى ذل ــاًء عل ــك الســودان. وبن ــة، وكذل ــى الســواحل الصومالي ــة عل ــة املطل اليمني
ــرات االســتطالع  ــة اإلســرائيلية، املعــززة بطائ ــا مبنــح تســهيالت للبحري قامــت إريتري

والطائــرات املســيرة23.

وفــي كانــون األول/ ديســمبر 2012، كشــف مركــز ســتراتفور للدراســات اإلســتراتيجية 
واألمنيــة -وهــو إحــدى أهــم املؤسســات اخلاصــة التــي تُعنــى بقطــاع االســتخبارات-؛ 
ــي  ــرة ف ــة صغي ــدات بحري ــي: وح ــل ف ــا، متث ــي إريتري ــكرياً ف ــوداً عس ــرائيل وج أن إلس
أرخبيــل دهلــك ومينــاء مصــوع، ومركــز للتنصــت فــي جبــال »أمبــا ســويرا«، القريبــة 
مــن مدينــة َصنَْعفــي علــى بعــد 135 كــم جنــوب أســمرة. هدفــت إســرائيل مــن هــذا 
ــة  ــي املنطق ــران ف ــاطات إي ــد نش ــتخباراتية؛ لرص ــات اس ــع معلوم ــى جم ــود إل الوج
وغيرهــا مــن حتــركات معاديــة لهــا فــي البحــر األحمــر، إضافــة إلــى متابعــة الســفن 
ــاك  ــن هن ــوم م ــا تق ــرائيل أنه ــم إس ــت تزع ــي كان ــودان، الت ــو الس ــر نح ــي تبح الت
بتهريــب األســلحة إلــى فصائــل املقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة؛ فــي حــني هدفــت 
إريتريــا مــن منــح تلــك التســهيالت إلــى احلصــول مــن إســرائيل علــى قــدرات للدفــاع 
ــى  ــة إل ــا، إضاف ــل إثيوبي ــن ِقب ــا م ــل عليه ــوم محتم ــد أي هج ــل ص ــن أج ــوي، م اجل
ــوازن  ــق ت ــا لتحقي ــيلة له ــون وس ــد يك ــرائيل ق ــع إس ــاون م ــدَّت أن التع ــا ع أن إريتري
ــرائيل  ــتغالل إس ــة اس ــن إمكاني ــك ع ــران، ناهي ــع طه ــدل« م ــرة للج ــا »املثي لعالقته
فــي التأثيــر علــى الواليــات املتحــدة فــي القــرارات املتعلقــة بهــا فــي احملافــل الدوليــة24. 

ــر مرصــد  ــاء أكب ــت إســرائيل مــن إجنــاز بن ــى نحــو ســري، متكن ــي عــام 2016، وعل وف
ــه:  ــرز مهام ــت أب ــويرا«. وكان ــا س ــال »أمب ــي جب ــر، ف ــر األحم ــوض البح ــي ح ــا ف له
مراقبــة قــوات التحالــف العربــي، التــي تنفــذ عملياتهــا فــي اليمــن ضــد ميليشــيات 
ــدم  ــان ع ــتراتيجية، وضم ــدب اإلس ــاب املن ــة ب ــة منطق ــى مراقب ــة إل ــني؛ إضاف احلوثي
حتولهــا إلــى تهديــد ملصاحلهــا فــي جنوبــي البحــر األحمــر، ال ســيما حركــة الســفن 
ــاً فــي مســيرة العالقــات  والتجــارة اإلســرائيلية. وقــد عــدَّ البعــض ذلــك تطــوراً طارئ
»اإلســرائيلية اإلريتريــة« -بعــد التراجــع النســبي الــذي شــهدته، علــى خلفيــة عالقــات 
ــن  ــاً«، ميك ــرائيل »حصن ــبة إلس ــا بالنس ــل إريتري ــا جع ــران25-؛ م ــرة بطه ــي املثي أفورق
التعويــل عليــه حــال تعرضهــا ملــا تزعمــه مــن تربــص أطــراف إقليميــة ملناوأتهــا، وفــي 
مقدمتهــا إيــران. وقــد حاولــت تــل أبيــب اســتغالل هــذا احلصــن علــى نحــو فــج، وهــو 
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مــا بــدا فــي قيــام كومانــدوز إســرائيلي فــي نيســان/ أبريــل 2021، باســتهداف ســفينة 
ــة، قبالــة  عســكرية إيرانيــة تابعــة للحــرس الثــوري، كانــت ترســو فــي امليــاه اإلريتري
الشــاطئ الغربــي لليمــن، بذريعــة االنتقــام لضربــات إيــران ضــد ســفن إســرائيلية؛ مــا 
دفــع بنظــام أفورقــي إلــى اتهــام إســرائيل بخرق ســيادة البــالد، ال ســيما أن االســتهداف 

جــاء فــي توقيــت وُصفــت فيــه العالقــات بينهمــا بالفتــور26.

جـ- العالقات االقتصادية والفنية

جــاءت العالقــات االقتصاديــة والتنمويــة بــني البلديــن فــي مرتبــة تبــدو متأخــرة نســبياً 
-قياســاً بالعالقــات األخــرى- وفــي ســياق نظــرة أمنيــة فــي ُجــّل األحيــان. 

علــى املســتوى االقتصــادي؛ بقيــت العالقــات بــني اجلانبــني متواضعــة، لكــن امليــزان 
التجــاري مــال لصالــح إســرائيل باجملمــل، نشــطت العديــد مــن الشــركات اإلســرائيلية 
ــاس  ــتخراج امل ــة واس ــروراً باألدوي ــن، م ــدءاً باألم ــة؛ ب ــاالت متنوع ــي مج ــا ف ــي إريتري ف
ــة،  ــارون« التجاري ــركة »أه ــرائيلية: ش ــركات اإلس ــذه الش ــرز ه ــن أب ــة 27. وم والزراع
وشــركة »إخــوان«، وهــي شــركة مشــتركة بــني الطرفــني، قامــت مــن خاللها إســرائيل 
ــر املــواد  بتصريــف عــدد كبيــر مــن منتجاتهــا، كمــا قامــت فــي الوقــت ذاتــه بتصدي

األوليــة إلــى إســرائيل28. 

وعلــى عكــس الــدول األخــرى التــي رأت فــي إريتريــا فرصــة اقتصاديــة، إال أنــه فــي حالــة 
ــر، بســبب موقــع  ــى حــد كبي ــت قائمــة علــى األمــن إل إســرائيل فــإن مصاحلهــا كان
إريتريــا علــى ســاحل البحــر األحمــر، وقربــه مــن مضيــق بــاب املنــدب، الطريــق البحــري 
املــؤدي إلــى مينــاء إيــالت، مــا جعــل إســرائيل تركــز نشــاطها االقتصــادي بإريتريــا علــى 
تشــغيل موانــئ الشــحن واملراقبــة؛ حلمايــة طــرق الشــحن املرتبطــة بناقالتهــا، إضافــة 
إلــى اســتغالل هــذا العمــل كجــزء مــن اجلهــود األمنيــة املبذولــة للحيلولــة دون قيــام 

أطــراف إقليميــة بــأي نشــاط منــاوئ لهــا29.
ــاف،  ــالل املاش ــن خ ــا م ــي إريتري ــرائيل ف ــطت إس ــوي؛ نش ــتوى التنم ــى املس ــا عل أم
ــراء الزراعيــني إليهــا، حتــى أن الســفارة اإلســرائيلية  ــد مــن اخلب حيــث مت إيفــاد العدي
ــى  ــراف عل ــي اإلش ــه ف ــزت مهمت ــاً؛ ترك ــاً زراعي ــم ملحق ــت تض ــمرة أصبح ــي أس ف
تطويــر املشــاريع الزراعيــة، بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة فــي إريتريــا. وقــد عبــر أحــد 
ســفراء إســرائيل الســابقني فــي أســمرة عــن حجــم مــا تقدمــه بــالده مــن معونــات 
إلريتريــا بقولــه: »إن برامــج العــون اإلســرائيلي إلريتريــا تعــد مــن أكبــر البرامــج التــي 

ــا«30. ــا ونيجيري ــا بعــد كيني تقدمهــا إســرائيل فــي أفريقي
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ثالثًا: جتليات أزمة العالقات اإلريترية- اإلسرائيلية

رغــم مــرور العالقــات بــني البلديــن مبراحــل عــدة بــني التجــاذب والتنافــر، غيــر أنهــا لــم 
تصــل إلــى التنافــر التــام. لكــن منــذ عــام 2018 بــدأ منحــى العالقــات بينهمــا يتجــه 
ــة  ــواء اإليجابي ــا األج ــت خالله ــرة غاب ــي فت ــام 2022؛ وه ــى ع ــوالً إل ــر، وص ــى التناف إل
ــول  ــن وص ــف ع ــمرة، ويكش ــفارتها بأس ــالق س ــب إغ ــل أبي ــالن ت ــي إع ــا، ليأت بينهم
العالقــات بينهمــا إلــى وضعيــة التــأزم. وفــي ضــوء ذلــك، ميكــن مناقشــة أبــرز جتليــات 

األزمــة بــني البلديــن، فــي اآلتــي:

أ- قضية املهاجرين اإلريتريني 

متثــل قضيــة املهاجريــن اإلريتريــني بإســرائيل -الذيــن ينظــر إليهــم كمتســللني غيــر 
ــل  ــني ت ــن ب ــت الراه ــي الوق ــرز ف ــة األب ــرائيلي- القضي ــون اإلس ــاً للقان ــرعيني طبق ش
ــر مــن 27  ــف مهاجــر أفريقــي بإســرائيل، يوجــد أكث ــني 38 أل ــب وأســمرة، فمــن ب أبي
ــرون  ــي املهاج ــا يأت ــن، فيم ــوع املهاجري ــن مجم ــى 72 % م ــل إل ــا يص ــري، مب ــف إريت أل
الســودانيون فــي املرتبــة الثانيــة بعــدد 7600 مهاجــر، بنســبة 20 %، أمــا الباقــون فمــن 
ــدود  ــدد مح ــل ع ــام 2013، ترحي ــرائيل ع ــت إس ــة31. حاول ــة مختلف ــيات أفريقي جنس
ــن إلــى أوغنــدا؛ وفــق خطــة ســرية رمــت إلــى إعادتهــم  ــة مــن هــؤالء املهاجري للغاي
ــاون،  ــف ه ــة وقذائ ــف مدفعي ــدا بقذائ ــد أوغن ــى تزوي ــاق عل ــل االتف ــم، مقاب لبلدانه
وحتديــث مقاتالتهــا النفاثــة32. ويبــدو أن هــذه اخلطــة لــم تكتمــل، إذ قوبلــت بهجــوم 
ــرعان  ــن س ــة. لك ــك اخلط ــى تل ــا عل ــي موافقته ــره لنف ــى إث ــدا عل ــرت أوغن اضط
ــة  ــع خط ــي وض ــت- ف ــة الكنيس ــد موافق ــرائيلية –بع ــة اإلس ــرعت احلكوم ــا ش م
ــرة  ــرة طائ ــض 3500 دوالر وتذك ــل تعوي ــراً، مقاب ــؤالء قس ــل ه ــام 2018؛ لترحي ــرى ع أخ
مجانيــة لــكل فــرد منهــم للعــودة إلــى بلدانهــم، أو ترحيلهــم إلــى بلــد ثالــث، تــردد 
ــؤالء  ــراً أن ه ــة، معتب ــذه اخلط ــي ه ــس أفورق ــد الرئي ــد انتق ــدا. وق ــدا أو روان ــه أوغن أن
املهاجريــن دفعــوا مبالــغ طائلــة ملهربــي البشــر للوصــول إلــى إســرائيل، وأن كل فــرد 
منهــم يســتحق نحــو خمســني ألــف دوالر كتعويــض للمغــادرة، لبــدء حيــاة جديــدة 
فــي بلــده33. وعكــس توجــه خطــة احلكومــة اإلســرائيلية بترحيــل هــؤالء املهاجريــن؛ 
ــي  ــر 2018، يقض ــباط/ فبراي ــي ش ــاً ف ــرائيلية حكم ــتئناف إس ــة اس ــدرت محكم أص
بــأن اإلريتريــني الهاربــني مــن اخلدمــة العســكرية فــي بلدهــم األم وفــروا إلــى إســرائيل، 

لديهــم أســباب تبــرر منحهــم مكانــة الجــئ34.
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وبنــاًء علــى هــذا احلكــم، أعــادت احلكومــة اإلســرائيلية النظــر فــي هــذه خطــة؛ غيــر 
ــى  ــو 2018، أعط ــوز/ يولي ــي مت ــا ف ــا وإثيوبي ــني إريتري ــة«، ب ــة والصداق أن إعــالن املصاحل
ــل  ــيتم ترحي ــه س ــن أن ــالن ع ــارعت بإع ــث س ــم، حي ــي ترحيله ــالً ف ــرائيل أم إس
ــاء  ــمرة بإلغ ــت أس ــور؛ إذا قام ــى الف ــني عل ــوء اإلريتري ــي اللج ــن طالب ــن م املهاجري
التجنيــد القســري. ويبــدو أن هــذه املبــادرة جــاءت كطــرح بديــل القتــراح األمم املتحــدة 
ــق  ــراح واف ــي إســرائيل، وهــو اقت ــة ف ــي اللجــوء وتوطــني البقي ــل نصــف طالب بترحي
عليــه رئيــس الــوزراء نتنياهــو، لكنــه ســرعان مــا تراجــع عنــه، علــى خلفيــة تصاعــد 

ــل 2018 35. ــان/ أبري ــي نيس ــه ف ــى حكومت ــام عل ــط الع الضغ

ورغــم إعــادة النظــر هــذه، غيــر أن ســلطة الهجــرة فــي إســرائيل رفضــت 99 % مــن 
ــني؛ فخــالل عامــي 2021 و2022،  ــني إريتري ــات اللجــوء املقدمــة إليهــا مــن مواطن طلب
تقــدم 2400 الجــئ إريتــري بطلبــات جلــوء، لــم تنظــر ســوى فــي حوالــي ألــف طلــب 
ــاً مت منحهــم إقامــة  منهــا، ومت رفــض ألــف طلــب آخــر، وصــودق فقــط علــى 16 طلب
مؤقتــة. بــررت إســرائيل الرفــض بــأن هــؤالء املهاجريــن تســللوا إلــى إســرائيل خلســة 
علــى نحــو غيــر قانونــي، بحثــاً عــن عمــل أو هربــاً مــن اخلدمــة العســكرية القســرية 

فــي بالدهــم، وليــس جــراء تعــرض حياتهــم للخطــر36.

رغــم أنــه كان مــن املنطقــي أن تناقــش إســرائيل مســألة إعــادة املهاجريــن اإلريتريــني 
ــي  ــون ف ــن يرغب ــأن م ــرح ب ــي ص ــيما أن أفورق ــمرة، ال س ــع أس ــر م ــو مباش ــى نح عل
ــر-  ــة األم ــي حقيق ــؤالء -ف ــر أن ه ــك؛ غي ــق بذل ــم كل احل ــم لديه ــى دياره ــودة إل الع
هربــوا مــن بلدهــم بســبب االضطهــاد واألخطــار الداخليــة والتجنيــد القســري إلــى 
أجــل غيــر مســمى، وليســت لديهــم أدنــى رغبــة فــي العــودة إلــى إريتريــا، ال ســيما أن 
تقاريــر األمم املتحــدة تعــد إريتريــا أحــد أكبــر منتهكــي حقــوق اإلنســان فــي العالــم، وأن 
الســلطات اإلريتريــة ترتكــب انتهــاكات جســيمة علــى نحــو ممنهــج، يصــل بعضهــا 

إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية37.

ب- أفورقي واتهام إسرائيل مبحاولة اإلطاحة بنظامه

واصــل التــأزم بــني البلديــن تصاعــده مــن جديــد مطلــع تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019؛ 
ــة  ــة اإلطاح ــط حملاول ــر، بالتخطي ــو مباش ــى نح ــاد عل ــاز املوس ــي جله ــام أفورق باته
بنظــام حكمــه؛ مــن خــالل خطــة تتمحــور حــول شــيطنة احلكومــة اإلريتريــة، عبــر 
نشــر املوســاد تقريــراً اســتخباراتياً، يشــير إلــى تــورط أســمرة فــي تهريــب األســلحة 
ــي  ــل أفورق ــن ِقب ــام م ــذا االته ــاء ه ــودانية. وج ــدود الس ــر احل ــزة عب ــاع غ ــى قط إل
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ــة  ــه(، مبحاول ــي آي إي ــة )س ــتخبارات األميركي ــة االس ــر لوكال ــام آخ ــاً الته مصاحب
اإلطاحــة بنظامــه أيضــاً؛ عبــر التخطيــط لقيــام ثــورة شــعبية، أو التخطيــط لتدخــل 
عســكري خارجــي38، فــي إشــارة إلــى وجــود تناغــم أميركــي- إســرائيلي لالطاحــة بــه.

تزامــن هــذا االتهــام مــع تقاريــر أشــارت إلــى أن الطائــرة احلربيــة اإلســرائيلية مــن دون 
طيــار، التــي قصفــت منشــأة عســكرية ســودانية بصاروخــني بالقــرب مــن مدينــة أم 
ــو 2015 بذريعــة احتوائهــا علــى أســلحة كانــت بطريقهــا إلــى  ــار/ ماي درمــان، فــي أي
حركــة حمــاس بقطــاع غــزة، انطلقــت مــن جــزر أرخبيــل دهلــك اإلريتريــة، مــا يعنــي 

علــم أفورقــي وســماحه بذلــك39. 

جـ- املعارضة اإلريترية والتواصل مع إسرائيل

 شــجعت اتهامــات أفورقــي إلســرائيل أطرافــاً مــن املعارضــة اإلريتريــة باخلــارج علــى 
التواصــل مــع تــل أبيــب، ليــس بهــدف حثهــا علــى مناصرتهــا فحســب، بــل واحلصــول 
علــى دعمهــا إلســقاط النظــام، ال ســيما بعــد دخــول أفورقــي بجــزء كبيــر من جيشــه 
إلــى جانــب احلكومــة االحتاديــة بإثيوبيــا برئاســة آبــي أحمــد، فــي حربهــا ضــد اجلبهــة 
الشــعبية لتحريــر تيجــراي -التــى تعــد خصمــاً رئيســاً ألفورقــي-، وانعكاس ذلك ســلباً 
علــى األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية، وهــو املتغيــر الــذي دفــع تنظيمــات املعارضــة 
املنقســمة إلــى محاولــة التكتــل؛ بهــدف تأســيس كيــان سياســي وعســكري واســع؛ 
يرمــي إلــى إســقاط النظــام، عبــر التطلــع إلــى دعــم قــوى إقليميــة ودوليــة مســتعدة 

للتعــاون فــي حتقيــق ذلك40.

ــع  ــل م ــة بالتواص ــة اإلريتري ــراف املعارض ــض أط ــر بع ــإن تفكي ــر، ف ــة األم ــي حقيق ف
ــة  ــاس داعم ــي األس ــدو ف ــخصيات تب ــل ش ــن ِقب ــة م ــود فردي ــدأ بجه ــرائيل، ب إس
للفكــر الصهيونــي، ومتثــل أبرزهــا فــي  تســفازيون جيرهيالســي، وهــو معــارض إريتــري 
 - “Hope ــون ــل صهي ــمى »أم ــتهر مبس ــة، ويش ــية البريطاني ــل اجلنس ــي يحم تيجرين
ــالم  ــان لإلع ــز أقازي ــرأس مرك ــه ي ــث إن ــي- حي ــمه التيجرين ــة الس ــو ترجم of Zionوه
ــة  ــاطه حملارب ــرس نش ــذي يك ــم Aga’azian Media and Education Center ، ال والتعلي

ــرائيل41. ــن إس ــرعية ع ــزع الش ــاة ن ــامية ودع ــاداة الس مع

ــي  ــة«، وه ــان اليميني ــة أقازي ــي »حرك ــس جيرهيالس ــد أس ــك، فق ــى ذل ــة إل وباإلضاف
حركــة عرقيــة متطرفــة، نشــأت مــن داخــل املعارضــة التيجرينيــة األرثوذكســية فــي 
الشــتات، وتهــدف إلــى التخلــص مــن نظــام أفورقــي، وإقامــة دولــة أقازيــان املســيحية 
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ــا،  ــا مــع منطقــة تيجــراي فــي شــمال إثيوبي ــد إريتري األرثوذكســية، مــن خــالل توحي
ــة  ــدأت احلرك ــد ب ــي. وق ــي والدين ــوق العرق ــاد بالتف ــى االعتق ــا عل ــتند قوميته إذ تس
ــاً  ــا اهتمام ــي برنامجه ــي ف ــام 2016. وتُول ــذ ع ــة من ــاحة اإلريتري ــى الس ــط عل تنش
ــة  ــني الرؤي ــابه ب ــود تش ــم وج ــث تزع ــرائيل، حي ــة وإس ــود والصهيوني ــاً باليه ملحوظ

ــان42. ــة األقازي ــاء دول ــة إلنش ــا الهادف ــرائيل ورؤيته ــة إس ــاء دول ــة إلنش الصهيوني

ــرائيل  ــى إس ــي إل ــافر جيرهيالس ــم، س ــى الدع ــول عل ــعيه للحص ــار س ــي إط     وف
فــي نهايــة عــام 2020، حيــث التقــى بأعضــاء كنيســت، ومســؤولني بــوزارة اخلارجيــة، 
ــى  ــول عل ــس: احلص ــه الرئي ــاد. وكان مطلب ــن باملوس ــؤولني بارزي ــى مس ــة إل باإلضاف
دعــم إســرائيل فــي إحــداث تغييــر يـُـودي إلــى إســقاط نظــام أفورقــي، وإنهــاء مأســاة 
ــر أن الدفــع  ــارة ســرية، غي ــري43. كان مــن املفتــرض أن تكــون هــذه الزي الشــعب اإلريت
بصحفــي إســرائيلي بــارز مثــل يوســي ميلمــان -محلــل الشــؤون االســتخباراتية فــي 
صحيفــة هآرتــس- إلــى إجــراء حــوار موســع مــع تســفازيون جيرهيالســي، للتعريــف 
بــه وبنشــاط حركتــه، وإتاحــة الفرصــة لــه للتحــدث بالتفصيــل عــن زيارتــه إلســرائيل 
ومراميهــا؛ يشــير إلــى رســالة مــا رمبــا رغبــت الدوائــر اإلســرائيلية إيصالهــا ألفورقــي، 
فحواهــا: أن مجــرد املوافقــة علــى اســتقبال أحــد األطــراف املعارضــة لــه، يعنــي أنهــا 
باتــت تراهــن علــى ســقوط نظامــه الــذي يعتريــه الوهــن، وأن أبوابهــا باتــت ُمشــرعة 
ــع  ــراً- م ــن س ــت بآخري ــدث أن التق ــا ح ــه -ورمب ــة ل ــرى معارض ــراف أخ ــتقبال أط الس
ــار إمكانيــة دعمهــم؛ وهــي رســالة رمبــا فهمهــا أفورقــي وأســرّها فــي  التلويــح بخي

نفســه. 

د- إريتريا واتهام إسرائيل بدعم جبهة تيجراي

ــاً جتــاه إمكانيــة  بعــد اتهامهــا مبحاولــة اإلطاحــة بنظامــه؛ بــات أفورقــي أكثــر ارتياب
انخــراط إســرائيل فــي دعــم مناوئيــه اإلقليميــني أيضــاً. فعلــى خلفيــة احلــرب التــي 
شــنتها احلكومــة الفيدراليــة اإلثيوبيــة، ضــد اجلبهــة الشــعبية لتحريــر تيجــراي إبــان 
الفتــرة مــن 4 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2020 حتــى توقيــع اتفــاق ســالم بينهمــا فــي 2 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2022، وبعــد فتــرة مــن انغمــاس أفورقــي فــي هــذه احلــرب إلــى 
جانــب حليفــه آبــي أحمــد؛ تــرددت تكهنــات عــدة باتهــام إريتريــا لتــل أبيــب مبســاعدة 
ــرائيل  ــات إس ــى عالق ــك عل ــي ذل ــتندة ف ــراي44؛ مس ــر تيج ــعبية لتحري ــة الش اجلبه
القويــة بقــادة هــذه اجلبهــة، التــي ســيطرت علــى مفاصــل الســلطة بإثيوبيــا لنحــو 
ثالثــة عقــود. ومــن املالحــظ أن اتهــام إســرائيل مبســاعدة جبهــة تيجــراي لــم يــأت مــن 
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ــاك  ــت هن ــا -وإن كان ــى أرضه ــرب عل ــى احل ــي دارت رح ــة، الت ــة اإلثيوبي ــب احلكوم جان
ــم  ــي جرائ ــني ف ــة متورط ــن اجلبه ــاً م ــرائيل ضباط ــتقبال إس ــة، باس ــكوى إثيوبي ش
حــرب باإلقليــم45-، بــل مــن جانــب أفورقــي وقواتــه. وفــي ضــوء هــذه الوضعيــة، فقــد 
ــد  ــي أحم ــب آب ــى جان ــرب إل ــذه احل ــي ه ــاركته ف ــي أن مش ــدى أفورق ــاد ل ــد اعتق تول
وحكومتــه، ميكــن -فــي أحــد جوانبهــا- أن متنــح نظامــه شــريان حيــاة، مــن منطلــق 
أن االضطرابــات وفكــرة اســتدعاء اخلطــر تســاعد علــى اســتمرارية بقائــه؛ مــا يعنــي 
ــدوره أن ثبــوت تكهنــات مســاعدة إســرائيل لهــذه اجلبهــة، ميثــل –حســب اعتقــاده  ب

أيًضــا- تهديــداً لبقــاء نظامــه علــى نحــو أو آخــر. 

رابعاً: إغالق السفارة اإلسرائيلية بإريتريا

فــي ضــوء تداعيــات القضايــا الســابقة، التــي تصدرتهــا قضيــة املهاجريــن اإلريتريــني؛ 
بــدا أن إريتريــا قــد اجتهــت إلــى إعــادة تقييــم عالقاتهــا بإســرائيل مــن اجلوانــب كافــة، 
ال ســيما الدبلوماســية، وهــو مــا ترجــم واقعيــاً بقيــام أفورقــي عــام 2018، باســتدعاء 
ســفيره فــي إســرائيل تســفامريام تكســتي –الــذي شــغل هــذا املنصــب منذ تأســيس 
الســفارة اإلريتريــة بتــل أبيــب عــام 2004- إلــى أســمرة ومنعــه مــن العــودة إلــى تــل 
أبيــب، ومــن ثــم مت تخفيــض مســتوى متثيــل الســفارة، التــي بــات ُجــل عملهــا مراقبــة 
طالبــي اللجــوء اإلريتريــني بإســرائيل، لكــن علــى أي حــال ظــل عملهــا منتظمــاً، ولــم 

تواجــه أي تعنــت مــن جانــب تــل أبيــب بشــأن ممارســة نشــاطها46.

منــذ تأســيس العالقــات بــني البلديــن عــام 1993، وإنشــاء تــل أبيــب ســفارة لهــا فــي 
أســمرة فــي العــام ذاتــه؛ عينــت إســرائيل تســعة ســفراء لــدى إريتريــا، صــادق عليهــم 
ــفير  ــم الس ــي؛ كان آخره ــول الدبلوماس ــاً للبروتوك ــي، طبق ــو طبيع ــى نح ــي عل أفورق
غــادي هاربــاز الــذي تســلم أفورقــي أوراق اعتمــاده فــي 22 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر2016 47، 
وغــادر أســمرة فــي أيلــول/ ســبتمبر  2018. وعقــب ذلــك لــم تقــم تــل أبيــب بتعيــني 
ســفير تــاٍل لــه علــى نحو مباشــر، كمــا احلــال فــي الســفراء الســابقني. ولالســتعاضة 
ــؤواًل  ــرى مس ــِة واألخ ــني الَفين ــث ب ــرائيلية تبع ــة اإلس ــت وزارة اخلارجي ــك، كان ــن ذل ع
ــؤول  ــل 2020، كان مس ــان/ أبري ــى نيس ــني وحت ــك احل ــذ ذل ــفارة، ومن ــن الس ــاً ع مؤقت
أمــن الســفارة هــو املمثــل اإلســرائيلي فــي أســمرة، لكــن مــن الناحيــة السياســية، 
لــم يكــن علــى تواصــل مــع القيــادة السياســية فــي تــل أبيــب، حيــث انحصــر دوره 
فــي احلفــاظ علــى اإلدارة الفنيــة للســفارة، فــي حــني تولــت زوجتــه مســؤولية األعمال 

اإلدارية48. 
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      وبعــد نحــو عــام ونصــف العــام مــن مغــادرة آخــر ســفير؛ عينــت جلنــة التعيينــات 
بــوزارة اخلارجيــة إســماعيل خالــدي ســفيراً إلســرائيل لــدى إريتريــا، فــي 5 متــوز/ يوليــو 
2020، والــذي أثــار تعيينــه جــدالً فــي إســرائيل، كونــه أول بــدوي يشــغل هكــذا منصب، 

ــمرة،  ــا بأس ــور عالقاته ــاوز فت ــى جت ــه عل ــرائيل بتعيين ــت إس ــرائيل49. راهن ــاًل إلس ممث
ومعاجلــة ملــف قضيــة املهاجريــن اإلريتريــني الشــائك. وطبًقــا للبرتوكــول، أبلغــت تــل 
أبيــب الســلطات اإلريتريــة رســمياً بقرارهــا تعيــني الســفير اجلديــد، وطلبــت املصادقــة 
ــر أن  ــه. غي ــة عمل ــي ممارس ــدء ف ــمرة والب ــى أس ــفر إل ــه الس ــنى ل ــى يتس ــه حت علي
ــاً  ــاً جلي ــك انحراف ــل أبيــب ذل ــك، دون تقــدمي أي تفســيرات. عــدَّت ت ــا رفضــت ذل إريتري
عــن البرتوكــول الدبلوماســي، الــذي يســتوجب حــال عــدم املصادقــة تقــدمي مبــررات 
ــدي  ــارس خال ــة م ــذه الوضعي ــع ه ــياً م ــاً، ومتاش ــر معلق ــدا األم ــم ب ــن ث ــة. وم مقنع

عملــه مــن مقــر وزارة اخلارجيــة بالقــدس كســفير غيــر مقيــم.

وفــي مســعى حملاولــة اســتجالء أســباب الرفــض، أرســلت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية 
ــاً دبلوماســياً رفيــع املســتوى مــن قســم أفريقيــا إلــى أســمرة؛ للتحــدث مــع  مبعوث
اإلريتريــني، لكــن جهــوده لــم تثمــر عــن شــيء، وهــو مــا عبــر عنــه مســؤول إســرائيلي 
ــه: »إن اإلريتريــني مثــل احلائــط ال ميكــن  ــة، بقول ــة تامــة بالسياســة اإلريتري علــى دراي
حتريكهــم«، وهــي عبــارة دالــة علــى مــدى جمــود املوقــف اإلريتــري جتــاه املصادقــة علــى 
تعيــني الســفير، وبعــد استشــراء فيــروس كورونــا، قــررت اخلارجيــة اإلســرائيلية مطلــع 
نيســان/ أبريــل 2021، إخــالء الســفارة، دون مغــادرة موظفيهــا ألســمرة وبقائهــم فــي 

مقــار إقامتهــم، علــى أمــل اســتئناف العمــل بهــا حــني تتحســن الظــروف50.

أقدمــت أســمرة علــى إجــراء فاقــم مــن فرضيــة ســوء النوايــا جتــاه تــل أبيــب؛ فبعــد 
ــو 2021،  ــوز/ يولي ــي 22 مت ــي ف ــاد األفريق ــب باالحت ــة مراق ــى صف ــرائيل عل ــول إس حص
كانــت إريتريــا فــي مقدمــة الــدول األفريقيــة التــي اعترضــت علــى هــذا القــرار، بوصفه 
خرقــاً لقواعــد تأســيس االحتــاد، بــل واتفقــت مــع ثــالث عشــرة دولــة أخــرى فيما يشــبه 
ــا كان هــذا املوقــف  ــى طــرد إســرائيل مــن االحتــاد األفريقــي، ورمب ــل للعمــل عل التكت
ــا  ــل فيم ــه ال أم ــا: أن ــب، فحواه ــل أبي ــتوعبتها ت ــمرة، اس ــن أس ــدة م ــالة جدي رس

تنتظــره. 

ــود  ــن وج ــاً م ــة متام ــرائيلية خالي ــفارة اإلس ــت الس ــة، بات ــذه الوضعي ــار ه ــي إط وف
ســفير علــى مــدار أربــع ســنوات متواليــة، ورفــض إريتريــا علــى مــدار عامــني اعتمــاد 
آخــر جديــد، وبعــد محاولــة زيــارة يائســة قــام بهــا دبلوماســي إســرائيلي إلــى أســمرة 
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فــي حزيــران/ يونيــو 2022، وفشــله فــي أن يلتقــي أي مــن كبــار املســؤولني اإلريتريــني51؛ 
ــو  ــر البيــد -حينئــذ- قــراراً فــي 9 متــوز/ يولي ــة يائي ــر اخلارجي ــوزراء ووزي أصــدر رئيــس ال
2022، بإغــالق الســفارة اإلســرائيلية فــي إريتريــا، بنــاًء علــى توصيــة أعضــاء املســتوى 

ــري جتــاه اعتمــاد  ــة الصلــف اإلريت ــات انتظــار مرون ــة بعــد أن ب ــوزارة اخلارجي ــي ب املهن
ــاً للدبلوماســية اإلســرائيلية52. ــل مهين الســفير دون جــدوى، ب

 خامتة

ال يعنــي إغــالق الســفارة اإلســرائيلية بإريتريــا قطعــاً للعالقــات بــني البلديــن، وإن كان 
ــن.. بحســابات  ــني البلدي ــة التواصــل ب ــه ال يحــول دون إمكاني ــر عــن تأزمهــا، لكن يعب
املصالــح، تبــدو إســرائيل الطــرف اخلاســر، فبغــض النظــر عــن التعلــل بتوفيــر نفقــات 
ســفارة غيــر عاملــة ألســباب بروتوكوليــة؛ فــإن إغــالق إســرائيل لســفارتها بأســمرة، 
شــكل ضربــة ملصاحلهــا اإلســتراتيجية بإريتريــا، إذ فقــدت قنــاة تواصــل رئيســة مــع 
دولــة متثــل ضلعــاً إســتراتيجياً مهمــاً فــي منطقــة البحــر األحمــر، والــذي اســتغلته 
إســرائيل فــي التجســس ومنــاوأة قــوى إقليميــة عــدة وفــي مقدمتها إيــران؛ مــا يجعل 
طهــران بدورهــا أكثــر األطــراف اإلقليميــة اســتفادة مــن تــأزم عالقــات تــل أبيــب مــع 
أســمرة، وهــو مــا جتلــى فــي لقــاء وزيــر اخلارجيــة اإليرانــي بنظيــره اإلريتــري بنيويــورك 
ــدة؛  ــأمم املتح ــدورة 77 ل ــات ال ــش اجتماع ــى هام ــبتمبر 2022، عل ــول/ س ــي 25 أيل ف
ــوان  ــو عن ــي53، وه ــرن األفريق ــة الق ــي منطق ــاون ف ــر التع ــران أط ــث الوزي ــث بح حي
ظاهــري، رمبــا يخفــي محاولــة اســتعادة دفء العالقــات اإليرانيــة- اإلريتريــة، ومــن ثــم 
إمكانيــة إعــادة تنشــيط التســهيالت العســكرية واألمنيــة لطهــران باملوانــئ اإلريتريــة 
املطلــة علــى بــاب املنــدب، التــي كانــت قــد حصلــت عليهــا ســابقاً؛ مــا ميكنهــا مــن 

مواجهــة أطــراف إقليميــة تراهــا معاديــة لهــا، وعلــى رأســها إســرائيل. 

ومبيــزان حســابات املصلحــة ذاتــه علــى املســتوى اإلريتــري، لــم تكــن أســمرة تتلقــى 
مســاعدات إســتراتيجية حصريــة مــن إســرائيل، ميكــن أن متثــل ورقــة ضغــط عليهــا، 
وعليــه فــال يبــدو إغــالق الســفارة مؤثــراً علــى أســمرة علــى أي نحــو، بــل رمبــا يراهــن 
ــة  ــراف إقليمي ــة أط ــا، وحاج ــتراتيجي إلريتري ــع اإلس ــة للموق ــة املهم ــي بالورق أفورق
متعاديــة إلــى منصــة انطــالق عســكرية شــديدة احليويــة، ال يوفرها ســوى موقــع بالده. 
أي أنــه يســعى ملنــاورة تــل أبيــب مبناوئيهــا، خاصــة مــع كل التوتــرات التــي شــهدتها 

العالقــة بــني الطرفــني54. 
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كان بإمــكان إســرائيل تخفيــض بعثتهــا الدبلوماســية بأســمرة وتعيــني قائــم 
ــت  ــام تعن ــا أم ــداً بغضبه ــت بعي ــا ذهب ــا، لكنه ــا بإريتري ــان وجوده ــال، لضم باألعم
أفورقــي، وانتهــى بهــا األمــر كمــن أطلــق رصاصــة علــى قدميــه، وهــو قــرار قــد تدفــع 
تــل أبيــب ثمــن تبعاتــه، ال ســيما إذا اتخــذ أفورقــي قــراراً مماثــاًل بإغــالق ســفارته بتــل 
أبيــب -علــى أقــل تقديــر-؛ وهــو قــرار مرهــون مبــدى تصاعــد وتيــرة أزمتــه املكتومــة مــع 

ــان الفتــرة املقبلــة. إســرائيل إب
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