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 مقدمة

لطاملا مثلت إريتريا أحد أهم الالعبين يف ملف شرق السودان املحاد إلقليمي قاش بركة والساحل الشمالي 

اإلريتريين، حيث مثلت تلك املنطقة عمقًا متعدد األبعاد لقوى الثورة اإلريترية يف نضالها ضد االحتالل اإلثيوبي 

( وإلى 1993إلقليم خصوصية فائقة لدى صانع القرار اإلريتري استمرت بعد إعالن استقالل إريتريا )(، ما منح ا1961-1991)

 يومنا هذا.

تحاول هذه الورقة تشريح استراتيجية أسمرة تجاه شرق السودان خالل العقدين املاضيين، موضحة املحددات العامة 

السياسة اإلريترية يف ذلك اإلقليم الحساس، وانتهاء املساهمة يف رسم خطوط هذه االستراتيجية، مرورًا بأدوات 

 بتحديد األهداف التي ترمي أسمرة إليها من خالل هذه االستراتيجية.

 

 

 

 نظيم التجارة الحدودية بينهما فضلت التعامل مع الواليات. )الجزيرة(.رفضت أسمرة توقيع اتفاقية مع الخرطوم لت



 محددات االستراتيجية اإلريترية تجاه شرق السودان: -1

 املحدد األمني:  -أ

تتسم واليات شرق السودان بأهمية أمنية كبيرة بالنسبة لصانع القرار يف أسمرة، حيث تمتد الحدود بين البلدين 

كيلومتر جزء كبير منها مساحات سهلية منبسطة يسهل فيها التنقل عبر الحدود، كما تضم  600ىلع ما يزيد ىلع 

يبلغ عدد املسجلين يف معسكرات املفوضية السامية هذه املنطقة إحدى أكبر الجاليات اإلريترية يف الخارج حيث 

، فضاًل عن كلٍّ من املقيمين خارجها والحاصلين ىلع (1)ألف الجئ 123األممية يف كسال والقضارف ما يزيد ىلع 

 والسودان.الجنسية السودانية، وكثير من هؤالء من مجموعات قبلية تعيش ىلع طريف الحدود بين إريتريا 

تبدو األهمية األمنية لهذه الكتلة البشرية عند مقارنتها بمعسكرات الالجئين اإلريتريين يف إقليم تيغراي اإلثيوبي،  

حيث سمحت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قبل الحرب اإلثيوبية األخيرة للفصائل املعارضة اإلريترية بالعمل ضمن 

، (2)سمرة ضغطت ىلع الحكومة اإلثيوبية للتضييق ىلع الالجئين واملعسكراتتلك املعسكرات، وذكرت تقارير أن أ

 كما تم استهداف هذه املعسكرات إبان حرب تيغراي.

 املحدد االقتصادي:  -ب

األممية التي مثل السودان وشرقه بالتحديد ساحة لعبور البضائع وتهريبها إلى إريتريا إبان مرحلة الحصار والعقوبات 

 .2018فرضت عليها يف ما قبل توقيع اتفاقية السالم مع إثيوبيا يف مايو/أيار 

كان لهذا انعكاسه يف توفير املوارد النقدية ألسمرة عبر انخراط األذرع االقتصادية لحزب الجبهة الشعبية للعدالة 

ة اإلريترية يف الخارج، يف األنشطة والديمقراطية الحاكم، كسقن والبحر األحمر، وكذلك البعثات الدبلوماسي

 .(3)االقتصادية العابرة للحدود بشكل رسمي أو غير رسمي عبر شبكات تضم بعض حلفاء أسمرة كقبائل الرشايدة

 املحدد الغذائي: -ج

ش لها األسواق اإلريترية، من جهة أخرى وفرت التجارة العابرة للحدود العديد من السلع األساسية التي كانت تتعط 

( 2014لتقرير بنك التنمية اإلفريقي عن إستراتيجيته حول إريتريا ) حيث تعيش إريتريا أزمة غذائية ممتدة، فوفقًا



، يف حين أكد تقرير لليونيسف (4)% من السكان يف حالة ضعف شديد وانعدام األمن الغذائي"70فإن "حوالي 

 .(5)% من احتياجات السكان"70% إلى 60أن "اإلنتاج الغذائي املحلي يقدر أنه ال يلبي سوى  (2020)

ويبدو أن إدخال املواد الغذائية عبر الحدود السودانية يغطي جزءًا من هذه الفجوة، وقد أشارت بعض املصادر إلى 

يف بعض املناطق املحاذية للسودان، كان أحد أسبابها إغالق  ارتفاع األسعار بشكل كبير وحدوث أزمة غذائية

     .(6)الحدود مع دول الجوار ضمن اإلجراءات الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا

 املحدد الجيوسياسي: -د

وللتجارة الدولية عمومًا، يمثل شرق السودان منطقة استراتيجية بالغة الحساسية بالنسبة للسودان بشكل خاص 

إذ يضم واجهته البحرية ىلع أحد أهم املمرات املالحية يف العالم، كما يحتوي ىلع أهم مواني السودان وثاني 

أكبر مدنه، كما تمثل واليتا كسال والقضارف عاماًل هامًا يف األمن الغذائي للسودان، باإلضافة إلى احتواء اإلقليم ىلع 

 هب.معادن هامة منها الذ

ولذا فقدرة أسمرة ىلع التأثير يف مجريات األحداث يف الشرق تكسبها أداة ضغط هامة ىلع الخرطوم والقوى  

الدولية املعنية بسالمة املالحة يف البحر األحمر، وال سيما أن شرق السودان تحول إلى ساحة تجاذب وصراع بين 

 .(7)قوى إقليمية ودولية مختلفة

 أدوات السياسة اإلريترية يف شرق السودان: -2

مستفيدة من الطبيعة املركبة ملشاكل شرق السودان استطاعت أسمرة نسج  :بناء شبكة واسعة من العالقات -أ

 ىلع امتداد العقود الثالثة املاضية. (8)خيوط تحالف من العديد من القوى الفاعلة املحلية

 (10)و"األسود الحرة" (9)ف مع قوى سياسية: استطاعت أسمرة بناء تحالف وثيق مع كل من "مؤتمر البجا"التحال •

اللذين انضما إلى التجمع الوطني الديمقراطي السوداني املعارض لنظام اإلنقاذ واملدعوم إريتريًا، وبعد 

دخول أطراف أساسية يف التحالف يف اتفاقات سالم مع حكومة البشير، كان الفصيالن املذكوران نواة كيان 

نطالقًا من األراضي اإلريترية، موحد تحت اسم "جبهة الشرق" التي استمرت يف العمل ضد نظام اإلنقاذ ا

 .2006وهذا التحالف استمر بين الجبهة وأسمرة استمر عقب توقيع اتفاق سالم الشرق عام 



حيث تحتضن إريتريا قوات تتبع عمر محمد طاهر عمر القائد العسكري التاريخي  التحالف مع قوى عسكرية: •

واحتفظ بقواته املقدرة بآالف املقاتلين  2006 ملؤتمر البجا والذي رفض التوقيع ىلع اتفاقية سالم الشرق

املسلحين داخل األراضي اإلريترية، حيث ظل معارضًا لنظام اإلنقاذ يف السودان، ويف رسالة معبرة عن 

الدعم اإلريتري شارك أسياس أفورقي مرتديًا الزي املحلي للبجا يف حفل تخريج قوات تتبع طاهر صيف عام 

2019(11).   

يبرز يف هذا السياق العالقة املميزة بين أسمرة والخليفة العام لخالوي  التحالف مع قوى مجتمعية: •

همشكوريب الشيخ سليمان علي بيتاي من قبيلة الجميالب يف شرق السودان، حيث تمثل هذه الخالوي 

حيث بلغ عدد فروعها يف  مؤسسة تعليمية شديدة األهمية يف شرق السودان وذات نفوذ معنوي كبير،

يف العديد  200ألفًا من الطالب الذكور واإلناث، يف حين تنتشر مراكزها البالغ عددها  22تضم  22املنطقة 

 .(12)من مناطق السودان

اإلريتري  بمخبز للخالوي وحضر االفتتاح الجنرال 2010والعالقة بين الطرفين ممتدة حيث تبرعت أسمرة عام  •

شارك الشيخ بيتاي يف احتفال تخريج طالب  2019، ويف يوليو/تموز (13)البارز تخلي كفالي )منجوس( 

معسكر ساوا بجانب الرئيس اإلريتري أسياس أفورقي، وأواخر العام نفسه سافر الشيخ بيتاي للعالج يف 

  .(14)ة اإلريتريةاإلمارات بجواز إريتري وىلع نفقة الحكوم

التحالف مع قوى قبلية: تربط النظام اإلريتري عالقات متينة مع العديد من الهياكل القبلية يف شرق  •

السودان، حيث يبرز يف هذا السياق عالقة أسمرة مع املجلس األىلع لنظارات البجا والعموديات املستقلة 

البجا أبرزها الهدندوة، وقد لعب هذا املجلس دورًا محوريًا يف األحداث  الذي يمثل مجموعة من قبائل

السياسية يف مرحلة ما بعد سقوط الرئيس السابق محمد عمر البشير، وقد صرح زعيمه محمد األمين ترك 

 .(15)أن "إريتريا بالنسبة لنا وطن"

ت أسمرة ىلع نسج عالقات وثيقة ومباشرة مع واليات الشرق مفضلة عمل العالقات املباشرة مع الواليات: -ب

ذلك ىلع التعاون مع الحكومة املركزية يف الخرطوم، وهو ما يوصف بأنه "جزء من السياسة اإلريترية تجاه 

 .(16)السودان"



دودية بينهما فضلت التعامل مع الواليات، وبينما رفضت أسمرة توقيع اتفاقية مع الخرطوم لتنظيم التجارة الح

، كما قام الوالة فيهما بزيارات (17)فربطت اتفاقيات متنوعة بين كل من واليتي كسال والبحر األحمر وبين أقاليم إريترية

، ويف إشارة واضحة ىلع عمق (18)إلى أسمرة حيث عقدوا جلسات محادثات مع الرئيس اإلريتري أسياس أفورقي

، حيث التقى زعماء (19)العالقة بشرق السودان قام األخير بزيارات متعددة إلى املنطقة، بعضها بشكل غير رسمي

  (. 20)2013محليين، كما شارك يف مناسبات منها افتتاح موسم السياحة يف بورتسودان عام 

(، وىلع مستوى آخر تؤمن هذه 21 تمنح هذه العالقات الفرصة للشركات اإلريترية للعمل يف الواليات املعنية)رسميًا

(، حيث وضعت دراسة 22العالقات البيئة املناسبة لعمل وحماية شبكات التهريب واالتجار غير الرسمي بين البلدين)

( ضمن عوامل ازدهار التجارة 23الحدود بين البلدين) سودانية "الفساد بين املسؤولين" و"فشل" الدولة يف حراسة

 غير الرسمية العابرة للحدود.

 النشاط األمني:  -ج

(، 1991-1961يعود النشاط األمني اإلريتري بمنطقة شرق السودان إلى عقود الكفاح املسلح ضد االستعمار اإلثيوبي )

لذي تتحرك عبره القيادات اإلريترية يف الخارج حيث مثل السودان قاعدة خلفية لإلمداد اللوجستي، واملنفذ ا

 للترويج لقضيتهم واستجالب الدعم.

مستهدفًا الفصائل املعارضة التي تمركزت يف السودان يف  1993هذا الحضور األمني اإلريتري استمر بعد االستقالل 

خارج السيطرة املباشرة  بعض املراحل، بجانب التجمعات اإلريترية يف املنطقة التي تشكل كتلة سكانية كبيرة

 ألسمرة وخزانًا بشريًا محتماًل ألي نشاط مناهض لها.

يف إدارتها لعملياتها بشرق السودان عمدت األجهزة األمنية اإلريترية إلى تعزيز تعاونها مع نظيراتها السودانية يف 

لى تسهيل أنشطة التهريب املنطقة سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر عبر اختراق بعض منسوبيها، وهو ما أدى إ

بأنواعها املختلفة، وكذلك وصول البالغات التي تتهم إريتريا بارتكاب انتهاكات داخل األراضي السودانية إلى طريق 

 (.24مسدود حيث كان مصيرها الحفظ)

بعض (، مستفيدة بجانب ما سبق من 25ولهذا وصفت إريتريا بامتالكها "معرفة واستخبارات ممتازة عن املنطقة")

املجتمعات املحلية العابرة للحدود ومن شبكات حلفائها يف املنطقة، وىلع مر السنوات شهدت املنطقة 

 (.26عمليات اختطاف ملعارضين إريتريين اتهمت بها أجهزة األمن اإلريترية)



 أهداف السياسة اإلريترية يف شرق السودان: -3

يف ظل حالة السيولة السياسية التي تعيشها منطقة القرن اإلفريقي يبدو من الضروري تأمين جانب السودان:  -أ

ألسمرة تأمين الحياد السوداني يف حال تأثر عالقة إريتريا سلبيًا مع إثيوبيا يف أعقاب عملية السالم بين حكومة 

ل الخمسة عشر عامًا املاضية ىلع أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، حيث ارتكزت السياسة اإلريترية طوا

 بناء توازن إقليمي ال تصبح فيه أسمرة محاصرة بالعداء بين جاريها الكبيرين.

لطاملا عملت أسمرة ىلع بناء شبكات تحالف مع فاعلين محليين يف  دعم أسمرة كالعب محوري يف اإلقليم: -ب 

ث فيها، حيث يبرز يف هذا السياق روابط إريتريا بقوى دول اإلقليم ما وفر لها القدرة ىلع التأثير يف مسار األحدا

مختلفة يف شرق السودان وغربه واألمهرة يف إثيوبيا، والنفوذ اإلرتيري يف شرق السودان يمنح أسمرة أدوات ضغط 

 ال ىلع حكومة الخرطوم وحدها بل أيضًا ىلع األطراف الدولية املعنية باستقرار املنطقة أيضًا.

ال يبدو النظام اإلريتري مرحبًا باكتمال التحول الديمقراطي يف السودان الديمقراطي يف السودان: عرقلة التحول  -ج

تخوفًا من تحول األخير إلى بيئة تنشط فيها املعارضة اإلريترية وإلى نموذج محفز لها للقيام بإنجاز مماثل عبر 

أكتوبر/تشرين  25لتمهيد ودعم انقالب الحدود، حيث كان من املالحظ أن حلفاء أسمرة قاموا دور بارز يف ا

الكتلة الديمقراطية" الرافضة لالتفاق اإلطاري بين املجلس  –كما ضمت مجموعة "قوى الحرية والتغيير  (، 27األول)

 (.28العسكري وبعض القوى املدنية السودانية، شخصيات بارزة من حلفاء أسمرة يف اإلقليم وخارجه)

استهدفت أسمرة من خالل شبكة  تبطة بشرق السودان بما يخدم املصلحة اإلريترية:التأثير يف السياسات املر -د

التحالفات التي صنعتها مع فاعلين رئيسيين يف شرق السودان الحفاظ ىلع دور هام يف هندسة السياسات 

الشرق املرتبطة بشرق السودان، حيث أدى دعمها لجبهة الشرق إلى استبعاد رعاية أطراف دولية لعملية سالم 

 وانفراد إريتريا بدور الوساطة بينها وبين الحكومة يف الخرطوم.

ورغم املقاومة األولية من األخيرة لتولي أسمرة هذا الدور فإن أهم عوامل تخليها عن هذه املقاومة وفقًا للبروفيسور  

وبالتالي ال يمكن التوصل  جون يونغ كانت "الرأي السائد يف الخرطوم بأن جبهة الشرق كانت تحت سيطرة اإلريتريين،

 (.29إلى اتفاق دون موافقتهم")

معارضة كل من الخرطوم وأسمرة نشر قوات أو مراقبين دوليين حولت إريتريا إلى الضامن الوحيد لالتفاق مّما منحها 

يف ، 2006العديد من املكاسب، فعلى سبيل املثال نص اتفاق سالم الشرق املوقع يف أسمرة أكتوبر/تشرين األول 



ىلع تشكيل لجنة عسكرية عليا ملراقبة تطبيق وقف إطالق النار تتألف من ثالثة ممثلين لحكومة  26املادة 

السودان وثالثة لجبهة الشرق وممثل للحكومة اإلريترية ما يجعله صوتًا مرجحًا، وهو يف الوقت نفسه رئيس 

 (.30اللجنة)

ة املباشرة يف هندسة السياسات املتعلقة بمنطقة شرق يف حين مكن اتفاق أسمرة حلفاء األخيرة من املشارك 

السودان، حيث نصت االتفاقية ىلع تمثيل جبهة الشرق يف مستويات الحكم الوالئي واملحلي وكافة املؤسسات 

 بما فيها مؤسسة الرئاسة الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي واألمن والقوات املسلحة.

يف السودان وما تالها يف خسارة كل من أسمرة وحلفائها املوقعين ىلع اتفاقية  2018تسبب اندالع ثورة ديسمبر 

الشرق لدورهم الحيوي يف ملف الشرق، مع تبني مسارات جوبا كآلية لبناء توافقات ىلع إدارة البالد يف الفترة 

ثلة للمنطقة يف هذه االنتقالية وما بعدها، حيث أدى ذلك إلى تفجر صراع جديد يف اإلقليم حول هوية القوى املم

 الترتيبات.

ولتجاوز هذا الواقع الجديد يبدو أن السياسة اإلريترية عملت ىلع مسارين متوازيين: األول التحالف مع املجلس 

األىلع لنظارات البجا والعموديات املستقلة برئاسة محمد األمين ترك ناظر الهدندوة الرافض ملفاوضات جوبا بحجة 

 الشرق ال يمثلون اإلقليم.أن من وقعوا عن مسار 

املسار الثاني تمثل يف املبادرة اإلريترية للوساطة لحل مشكلة شرق السودان التي رحبت بها القوى الحليفة ألسمرا 

(، توجت هذه الجهود اإلريترية بدعوة زعماء أهليين وسياسيين إلى أسمرة 31كمبروك سليم زعيم "األسود الحرة")

 (.32املصيرية للشرق، وهو ما أجهضته السلطات السودانية) لعقد مؤتمر يناقش القضايا

ويهدف الجهد اإلريتري الحثيث يف هذا اإلطار إلى استعادة نفوذ أسمرة كوسيط وراع ألي تفاهم، يف حين يقوم 

 حلفائها بتولي إدارة ملف الشرق من داخل دواليب املؤسسات الرسمية السودانية.

لطاملا مثل شرق السودان مثار قلق أمني ألسمرة بالنظر إلى عدد من العوامل أهمها  :مراقبة الالجئين اإلريتريين -د 

تركز كتلة سكانية كبيرة من الالجئين اإلريتريين يف معسكرات ومدن الشرق من جهة، ومن جهة أخرى وجود قبائل 

 حدودية مشتركة كالحباب والبني عامر بامتداداتها يف كال البلدين من جهة أخرى.



ي هذه املجموعات البشرية أهمية كبرى كونها تمثل املعادل الديمغرايف والتاريخي ملجموعة التغرينية تكتس

التي تمثل الحاضنة الرئيسية لقادة النظام اإلريتري، كما أن قطاعًا هامًا منها محسوب ىلع قوى سياسية مناوئة 

إلى أن موجات الالجئين يف السنوات األخيرة ضمت تاريخيًا للحزب الحاكم يف إريتريا قبل وبعد التحرير، باإلضافة 

الكثير من الشباب الذين تلقوا تدريبات عسكرية يف إطار الخدمة الوطنية يف إريتريا والذين اضطرتهم سياسات 

 أسمرة إلى مغادرة البالد.

الثورة اإلريترية، وهو التجربة التاريخية أكدت أن شرق السودان كان القاعدة الخلفية الحاسمة يف استمرار وانتصار  

سيناريو ال يغيب عن صانعي القرار يف أسمرة، ولذلك تقع هذه التجمعات تحت رقابة لصيقة من األجهزة األمنية 

(، بجانب ما يقدمه لها حلفاؤها املحليون من 33اإلريترية التي تمتلك شبكات أمنية قديمة الوجود يف املنطقة)

 (.34عارض وسط اإلريتريين يف شرق السودان)معلومات استخباراتية حول أي تحرك م

ويف السياق ذاته عملت أسمرة مباشرة ومن خالل حلفائها ىلع الحد من صعود أبناء قبائل البني عامر والحباب 

(، كما شهدت مرحلة ما بعد سقوط 35السودانيين سياسيًا، بعد ثورة ديسمبر، إن كان لهم مواقف من سياساتها)

طاب العنصري الحاد أدى إلى اشتباكات دامية استهدفت أبناء هذه القبائل يف مدن مختلفة اإلنقاذ موجة من الخ

 يف اإلقليم، ترافق هذا مع محاولة خلق زعامات جديدة لهذه املجموعات تربطها عالقات بإريتريا.

نيل كليف يف إطار ما وصفه أستاذ السياسة بجامعة ليدز البريطانية ليو إضعاف وتقييد أي نشاط معارض: -ه

( كنمط تقليدي يف سياسات دول القرن اإلفريقي، احتضنت كل من أسمرة والخرطوم 36بـ"التدخل املتبادل")

الفصائل املعارضة لألخرى إبان الصراع بينهما الذي بدأ منذ منتصف التسعينيات انتهاء بمنتصف العقد األول من 

 هذا القرن.

(، وشكل 37)2006و 2004ترية العاملة ىلع أراضيها ذروته بين عامي بلغ الدعم السوداني لفصائل املعارضة اإلري

اتفاق سالم الشرق نقطة انعطاف يف هذه العالقة حيث أسفر عن حل الخرطوم للجماعات املسلحة املناهضة 

 (، وحظرها نشاط قوى املعارضة السياسية اإلريترية العاملة38ألسمرة واملتحالفة مع القوات املسلحة السودانية)

 (.39يف السودان)

ساهم هذا االتفاق يف خلق بيئة أمنية آمنة ىلع الحدود الغربية اإلريترية املحاذية للسودان طيلة حكم الرئيس 

املعزول عمر البشير، وهو ما ستعمل القوى الحليفة ألسمرة يف شرق السودان ىلع استدامته حيث رفض محمد 



ا والعموديات املستقلة انطالق أي عمل معارض للحكومة اإلريترية األمين ترك زعيم املجلس األىلع لنظارات البج

 (.40من شرق السودان)

خالل السنوات التي عانت فيها أسمرة من العقوبات األممية والحصار  استدامة الحركة التجارية العابرة للحدود: -و

الحدود و"الحرب الباردة" مع كل من  كان السودان وشرقه بالتحديد الرئة التي تنفست من خاللها إريتريا بعد إغالق

 إثيوبيا وجيبوتي.

نشطت يف تلك الفترة التجارة الحدودية بين البلدين بشقيها الرسمي وغير الرسمي، حيث خلصت إحدى الدراسات 

ع، إلى أن التجارة غير الرسمية "تشكل جزءًا كبيرًا من التجارة عبر الحدود يف شرق السودان، وبالنسبة للعديد من السل

 (.41يتجاوز حجم التدفقات غير الرسمية التدفقات التجارية الرسمية إلى حد كبير")

وباالعتماد ىلع التقارير الرسمية ملصلحة الجمارك وقوات مكافحة التهريب يف والية كسال، تقدر الدراسة املذكورة 

مليونًا  23.19غت نظيرتها غير الرسمية مليون دوالر يف حين بل 150قيمة الصادرات الرسمية من السودان إلى إريتريا بـ

مليون دوالر مقابل أقل من مليون دوالر للرسمية يف  70، أما الواردات غير الرسمية من إريتريا فقد ناهزت 2014عام 

 (.42نفس العام)

طية تنوعت السلع املهربة بين املواد الغذائية كالقمح والبصل والتمور والدقيق ومواد البناء واملنتجات النف

 واألجهزة الكهربائية.

( يف حين تشارك البعثات الدبلوماسية 43ووفقًا لتقرير أممي ترتبط شبكات التهريب بنافذين إريتريين وسودانيين)

 (.44اإلريترية يف الخارج يف تنسيق وتغطية هذه النشاطات)

 الخاتمة

مية مع التحوالت الجارية يف املنطقة يتسم إقليم شرق السودان بأهمية بالغة بالنسبة ألسمرة وتزداد هذه األه

حيث إن عملية السالم اإلثيوبية تضع الكثير من عالمات االستفهام حول مستقبل التحالف بين رئيس الوزراء اإلثيوبي 

 آبي أحمد والرئيس اإلريتري أسياس أفورقي.



ي ىلع رأسها الواليات املتحدة تزداد مخاوف أسمرة مع تزايد حدة العداء بينها وبين قوى نافذة يف املجتمع الدول

األمريكية التي ترى يف النظام اإلريتري عاماًل مهددًا ألمن واستقرار اإلقليم من جهة، ولنفوذها يف املنطقة بعد 

 التطور الكبير الذي شهدته العالقات اإلريترية بكل من روسيا والصين يف األعوام األخيرة.

ويف هذا اإلطار يبدو شرق السودان أحد املواقع املحتملة النطالق أعمال عدائية تستهدف أسمرة مستقباًل، حيث 

شهد العام املاضي محاولة فاشلة من بعض أطراف املعارضة اإلريترية املدعومة إقليميًا ودوليًا لتنظيم عمل 

مختلفة ىلع رأسها التيغراي يف حال بلوغ قطار معارض مسلح ألسمرة، وهو ما قد يتكرر الحقًا بدعم من أطراف 

 السالم اإلثيوبي محطته األخيرة.

ولهذا تنشط أسمرة يف محاولة إعادة ترتيب األوراق يف شرق السودان بما يضمن تحقيق أهدافها املذكورة وإعادة 

يف هذا املسعى ، يف حين قد يؤدي الفشل 2018عقارب الساعة يف ما يخص اإلقليم إلى ما قبل لحظة ديسمبر 

إلى دعم أسمرة لتصعيد األزمة يف منطقة شرق السودان حيث يلوح بعض حلفائها بخيار االنفصال عن 

 (.45السودان)

 صحفي وباحث إريتري مهتم بقضايا القرن اإلفريقي.عبد القادر محمد علي، *
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