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مايو   13اشعلتها الحكومة االثيوبية في  من حرب دموية ومدمرة عد عامينبـ 1

 2000سالم بين البلدين ال سنة من حالة ال حرب و 18ضد ارتريا، وبعد  1998

، اجبرت اثيوبيا على قبول قرار مفوضية ترسيم الحدود االرترية ـ 2018ـ 

وأعربت عن  ،ومن دون أدنى تحفظ 2002ابريل  13االثيوبية  الصادر في 

 2018يونيو  5ي ف ،والدليل على ذلك .التزامها على تطبيقه على ارض كما هو

 للجبهةد علي، كلمة امام اللجنة التنفيذية القى رئيس وزراء اثيوبيا، د.ابي احم

 وحالة الحرب، خيار لدينا قال فيها حرفيا "  االثيوبية الثورية الديمقراطية الشعبية

 دمار، في وتسببت االرواح حصدت الحرب. السالم وخيار حرب وال سلم ال

 سنة 18 ذومن ألننا التسمية هذه مع اتفق ال وانا ، سلم وال حرب ال حالة وهناك

 النفسية، المعاناة سيادة ظل في  الحربية المعدات مختلف شراء في االموال ننفق

 وانما ألثيوبيا ليس السالم ضرورة ارى ولذا. لحظة أي في الحرب نشوب واحتمال

".االفريقية القارة ولعموم للمنطقة  

طبق من ذهب، بالعكس فإنه  الشعب االرتري حريته واستقالله علىـ لم ينل  2

ـ  1941د نضال سياسي طويل، وكفاح عسكري مرير، دام نصف قرن وبع

فرض قراره على حكام الف شهيد،  100ا يربو على قدم خاللهما م ،1991

اثيوبيا، وعلى منظمة الوحدة االفريقية آنذاك ـ االتحاد االفريقي حاليا ـ وعلى االمم 

اشرفت عليه منظمات اقليمية وقارية وشبه قارية المتحدة، عبر استفتاء حر ونزيه 



ابريل  25في  وقال الشعب االرتري نفسها. ودولية وفي مقدمتها االمم المتحدة

في المائة. 8،99كلمته التاريخية الفاصلة، أي نعم لالستقالل بنسبة  1993  

، واليوم كاألمس، لم تقبل الحكومة االثيوبية بقرار مفوضية ترسيم الحدود ـ 3

أو تلك الدولة الخليجية أو غير  البلد هذا وتأتي الى اسمرا لتوقيع اتفاق السالم، ألن

ان  ما حصل في حقيقة االمر هو، خليجية توسطت بين ارتريا واثيوبيا، بل

لم تجد امام صمود  بعض القوى الدولية واالقليمية،الحكومة االثيوبية ومن خلفها 

ل انواع المؤامرات السياسية، والعقوبات لك ،وتحدي ارتريا شعبا وحكومة وجبهة

وعلى  لمحاوالت العسكرية،االقتصادية، والضغوطات االجتماعية والنفسية، وا

الرضوخ لمنطق ، أي خيار آخر غير 2018ـ  1998مدى عقدين من الزمن 

السالم، ألن الخيارات االخرى اثبتت فشلها وعقمها كما أكد ذلك رئيس وزراء 

ان من يتأمل تاريخ ارتريا واثيوبيا منذ عهد هيلي سالسي لغاية  ،اثيوبيا ذاته. علما

عهد هيلي ماريام دسالين، مرورا بعهدي منجستو هيلي ماريا وملس زيانوي،  

ها هزائمعلى اثر  يوبية تساقطت الواحدة تلو االخرى،سيالحظ بأن االنظمة االث

السياسي الذريع،  هاشلفها البشرية والمالية الجسيمة، وخسائروالعسكرية الماحقة، 

العسكرية واللوجستية والمالية  ، وذلك رغم المساعداتفي الساحة االرترية 

المباشرة وغير المباشرة التي حصلت عليها  والسياسية والدبلوماسية واالعالمية

.على ارتريا لفرض اجندتها السياسية بالوكالة ،القوى الدولية واالقليمية بعض من  

اتفاق السالم بين ارتريا واثيوبيا، وذلك  التي ايدت ل الدولكدور  ـ تقدر ارتريا  4

في العاصمة االرترية  اسمرا. ولكن،  2018يوليو  9بعد ما تم توقيعه في 

ان تلتف على تضحيات  افريقية أو غربيةابل ال يحق ألي دولة عربية أو وبالمق

بل ان الشعب االرتري ال يسمح ألي كان ان  وصمود الشعب االرتري،نضال و

على  يأت. ألن هذا السالم هو اآلخر، لم بأنه حقق السالم بين ارتريا واثيوبيايدعي 

الشعب  ميدقلت أو عبر وساطة اية دولة، وانما جاء كنتيجة حتمية  طبق من ذهب،

وللصمود  ن سيادة وطنهم،دفاعا عه وبنين هالف شهيد من خيرة بنات 19االرتري 

وإلحباط جميع مخططات االعداء. لتضحية بالذات  في سبل الوطن،على المبدأ، ول  

 المنعطف التاريخي الحرج من مسيرة الدولة االرترية، بقى التنويه الى ان في ذلك 

 في الخدمة الوطنية الذين تخرجوا من مدرسة ساوا الوطنية، وشابات شباب اثبت



ـ  1998فاع عن السيادة والتي امتدت بصورة أو اخرى لعقدين كاملين ، حرب الد

   بأنهم خير خلف لخير سلف.   ،2018


