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وعدد  خطابا الى مجلس االمن 2017مايو  31في  بعث الرئيس اسياس أفورقي

من رؤساء الدول والحكومات بغية ازالة المظالم التي ارتكبت بحق ارتريا بلدا 

النقاط على الحروف  وشعبا وحكومة ظلما وعدوانا. ولقد وضع الخطاب الرئاسي

ان لم نقل مبرر  ضايا محورية تعتبر جوهر مسؤوليات مجلس االمن،حول جملة ق

على ميثاق االمم المتحدة ذاته. ء قيامه ووجوده منذ نهاية الحرب الكونية وذلك بنا

تناول " الحرب الحدودية " بين دولة ارتريا واثيوبيا  هذا الخطابوفي معرض 

واالسباب الكامنة وراء نشوبها، واتفاق سالم الجزائر المبرم بين  1998في عام 

، وقرار مفوضية ترسيم الحدود 2000ديسمبر عام  12 اسمرا واديس ابابا في

، وعملية فرض العقوبات على ارتريا في عام 2002ابريل  13الصادر في 

، وحمالت شيطنة ارتريا واتهامها بعدم احترام حقوق من قبل مجلس االمن 2009

 المتكررة على ارتريا، االثيوبية وشبكات المتاجرة بالناس، واالعتداءات االنسان،

واخيرا وليس آخر حث مجلس االمن على النهوض بدوره بوضع حد إلنتهاك 

 القانون الدولي وإلحتالل االراضي االرترية من قبل النظام االثيوبي.

: التي وردت في هذا الخطاب وفيما يلي نقدم قراءة لمجمل هذه المحاور  



ن االمن بأـ في مطلع الخطاب حرص الرئيس االرتري تذكير اعضاء مجلس  1

تكمن في المحافظة على السالم واالمن الدوليين وذلك بناء  مسؤولية مجلس االمن

على مبادئ االمم المتحدة ذاتها ووفقا لمهامه المحددة في ميثاقها منذ نهاية الحرب 

 الكونية الثانية.

في يم "  1998وتحديدا في مايو  ،قبل زهاء عقدين ـ لقد تم زج ارتريا واثيوبيا 2

ر واليابس ونجمت عنها حرب حدودية " مختلقة وغير مبررة أتت على االخض

الحدود بين البلدين عينت خسائر جسيمة في االرواح والممتلكات. علما إن 

وتحديدا في العقد  في الحقبة االستعمارية، بصورة جلية ال غموض فيها ورسمت

شر والعقد االول من القرن العشرين.االخير من القرن التاسع ع  

خالل وزارة خارجيتها لعبت دورا اساسيا من االمريكية و ـ الواليات المتحدة 3

في اشعال االزمة بين البلدين اللذين تربطهما وشائج تاريخية راسخة وعالقات 

القرن االفريقي برمته  شؤوندارة في إ ، ومن ثم شرعتجيوـ استراتيجية عميقة

سياستها في هذا الجزء من  تنفيذ بالوكالةو الذي يتولى ثيوبيالنظام الامن خالل 

االمريكية ووكيلها ماثلة  قارتنا. والعواقب الكارثية الناجمة عن هذه السياسة

 للعيان.

 توقفت الحرب وابرمت بين البلدين طاحنة ومدمرة ـ بعد عامين من حرب 4

بالجزائر العاصمة  2000مبر ديس 12اتفاقية السالم بين ارتريا واثيوبيا في 

بحضور وشهود المجتمع الدولي ممثال في االتحاد االفريقي واالتحاد األوروبي 

واالمم المتحدة والواليات المتحدة. وعلى ضوء تلك االتفاقية قامت مفوضية 

ترسيم الحدود لكي ترسم وتعين الحدود بين البلدين على اساس المعاهدات 

حدود والقانون الدولي ذات الصلة. ونصت اتفاقية االستعمارية التي حددت ال

السالم الدولية بين ارتريا واثيوبيا على ان قرار مفوضية الحدود نهائي وملزم 

حال قانونيا  تئناف. وهكذا وجد " الخالف الحدودي "وغير قبل للنقاش أو االس

 نهائيا، وهذه حقائق تاريخية غير قابلة للجدل.

التي كانت وراء اندالع " الحرب الحدودية " بين ارتريا مريكية االدارة االـ  5

حالت دون تنفيذ الجيوـ استراتجية ومصالحها  واثيوبيا خدمة لحساباتها السياسية

لتفاف عليه ، وسعت جاهدة لالرترية ـ االثيوبيةقرار مفوضية ترسيم الحدود اال



ر وملزم وغي" الحوار " بين البلدين حول قرار نهائي  بطرحها لفكرة أو فخ

ذلك جيدا لكونها شاركت واشنطن مفتوح ألي شكل من أشكال الحوار كما تعلم 

في توقيع اتفاقية سالم الجزائر بين اسمرا واديس أبابا عبر وزيرة خارجيتها 

 السابقة مادلين اولبرايت.

ـ عندما فشلت المناورة الدبلوماسية االمريكية في فتح شرخ في قرار مفوضية  6

االدارة االمريكية  ر " دأبت" الحوا ن ارتريا واثيوبيا عبر مصيدةود بيالحد

ا في اختالق تهمة من العدم بشأن دعم ارتريا المزعوم والقوى الدائرة في فلكه

، وتحديدا في المسيح ميالدلحركة الشباب المجاهدين الصومالية. وفي عشية عيد 

، 1907م رقم اتخذ مجلس االمن الدولي قراره المشؤو 2009ديسمبر  23

حزمة عقوبات جائرة بصورة تعسفية تفتقر  على دولة ارتريا وفرض بموجبه

في  وذلك وفادح ألبسط الشروط القانونية وتنتهك العدالة الدولية بشكل سافر

رفضته  لنهائي والذيعلى قرار مفوضية ترسيم الحدود الملزم وا لاللتفافمحاولة 

بعدما رحبت  وغير قانوني، وغير مسؤول" قرارا " غير عادل، اثيوبيا واعتبرته

 به وهللت له في بداية االمر.

 1907مسرحية قرار مجلس االمن رقم  إخراج ـ االمر المحزن حقا فيما يخص 7

ضد ارتريا، ان بعض الدول الكبرى التي ال تخضع عادة لإلمالءات االمريكية 

ها، ولم تقم بواجبها عدم االعتراض عليساهمت في تلك المسرحية بمسايرتها لها وب

ميثاق االمم المتحدة والمهام الواقعة على عاتق مجلس  ومسؤوليتها بمقتضى

الدول الكبرى غدت حاليا  الى ان بعض تلك في هذا الصدد االمن. ويجدر التنويه

 تعرب عن ندمها على تورطها في اعتماد ذلك القرار.

ناك الضوضاء في الوقت الذي تثير اليوم بعض القوى السياسية هنا وهـ  8

اسمته " الحرب على االرهاب "، ال يجب نسيان او تناسي  والدعاية الصاخبة لما

بأن ارتريا شعبا وثورة وحكومة حاربت قبل التحرير وال تظل تحارب االرهاب 

يها ف علتللتاريخية أو يينكر هذه الحقيقة ابعد االستقالل، وال يمكن ألي كان ان 

اللجوء الى  وتوظيف كل االمكانيات والطاقات بإعتماد أجندة شيطنة ارتريا ب

لتشويه صورة وسمعة ارتريا  الفتراءات والحمالت االعالمية الشعواءاالكاذيب وا

تعسفية حيالها.إلتخاذ قرارات   



واستنزاف  وافراغ البالد من سكانها ـ وفي سياق استراتيجية شيطنة ارتريا 9

عمدت نفس القوى السياسية في فبركة تهمة " انتهاك  القوى الديناميكية الوطنية،

عملية في  ناحية ثانية الشروع من تمو، ارتريا لحقوق االنسان " من ناحية 

تحريض شباب ارتريا على الهجرة، ولم يرف لها جفن في التورط على عملية 

عبر كل من السودان وليبيا  البشرشبكات المتاجرة بتهريب االطفال بواسطة 

ق الحديث ".في معسكرات " الر مبهوايطاليا للزج   

اراضي سيادية ارترية بشهادة مفوضية الحدود  النظام االثيوبي ال يحتلـ  10

وحسب، بل إنه يقوم بهجمات عسكرية دورية لخلق حالة  برمته والمجتمع الدولي

 ولعرقلة المسيرة التنموية السائرة على قدم وساق من جانب ، من عدم االستقرار

واالشكال كل االشكال يكمن في ان المجتمع  دون طائل. لكن، وآخر من جانب

الدولي ال يحرك ساكنا في وجه االعتداءات العسكرية االثيوبية الدورية على 

قط لقيام بذلك نظريا، وانما فرغم ان من واجبه ا ارتريا، ال بغية وضع حد لها

القوانين واالعراف الدولية وتنتهك ميثاق  لكلخرقا فدحا  تشكل لكونها دانتهاإل

الذي ينص على احترام امن وسالم وسيادة الدول االعضاء. نفسه االمم المتحدة  

مرة واحدة والى االبد   لوضع حد نهائي يقول الرئيس االرتري ـ آن االوان 11

.انون الدولي وسيادة قانون الغابوانتهاك القالعبث بحكم القانون لعملية   

أمام  مجلس االمن لرئيس اسياس أفورقيا يضع ـ واخيرا وليس آخر، 12

:مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية في  

.بي من االراضي االرتريةيوثالا ازالة االحتالل ـ 1ـ  12  

عن ارتريا. وغير العادلة ـ رفع العقوبات غير القانونية 2ـ  12  

ـ وقف جميع اشكال العدوان على ارتريا. 3ـ  12  

ـ تعويض ارتريا عن كل المظالم التي ارتبكت بحقها. 4ـ  12  


