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  مقدمة
دأبت  الوالیات  المتحدة  اإلمریكیة  على  إنتھاج  سیاسة عداء مستترة  

التعرف  على التجلیات ومع  أنھ  قد  أمكن  . قاسیة  تجاه  إرتریا 
المنعزلة  لھذه  السیاسة  غیر  المبررة ، فإن  األسباب  المؤكدة  وراء  
ھذه  السیاسة  وسبب  إستمرارھا  طوال  الستون  عامًا  الفائتة ، إضافة  
الى  دینامیكیتھا  الفعلیة ،  ال  تزال  ضبابیة  وغیر  مكشوفة  بشكل  

قریر   ھو  سد  الفراغ  الحادث  فى  والھدف  من  ھذا  الت.  تفصیلى 
  .ھذا  المجال 

التفاصیل  والشواھد  التى  ال  تعد  وال  تحصى  بشأن المواقف  
المناوئة للوالیات  المتحدة  اإلمریكیة  وسردھا  فى  ھذا  التقریر  وفق  

أن  عداء  الوالیات  : التسلسل  الزمنى  یبرز  حكایة  مركزیة وھى 
یا  ال  ینبثق  من  قیم   متنافرة  أو  متضاربة  فیما  المتحدة  إلرتر

یتعلق  بالعدالة  والدیمقراطیة  وحقوق  اإلنسان  أو المبادىء  األساسیة 
الحقیقة بھذا  الشأن تكمن  فى  أن  الوالیات  المتحدة  . للقوانین  الدولیة 

تھا ظلت  تؤمن بأن  أثیوبیا  ھى  خیر  من  یخدم مصالحھا  وإستراتیجی
فى  المنطقة ، وذلك  بغض  النظر  عن الحجج  الفلسفیة  والتزیینات  

, السیاسیة التى  یطرحھا  النظام  الحاكم  فى أدیس  أبابا  بھذا  الشأن 
وقد  كانت  ھذه ھى  الحقیقة خالل  فترة حكم  اإلمبراطور  ھیلى 

لیوم سالسى  وفترة  الحكم  الدكتاتورى  العسكرى  لنظام منغستو ، وا
  .أیضًا ھى نفسھا 
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المناوءات األمریكیة غیر المبررة
 ضد ارتریا

  
البغضاء المترسخة  التى تمیز الروابط اإلمریكیة اإلرتریة  ال .١

تنطلق ، كما  یلمح  البعض ، من  الخالفات المؤخرة حول الحرب  
إذ  إنھا  سابقة لھذا  الحدث  الفردى بوقت  طویل ، . فى الصومال 

الحقیقة تبدأ  منذ  الخمسینیات ، عندما  ساومت  الوالیات بل  فى  
المتحدة اإلمریكیة  بحق  الشعب اإلرترى  فى  الحصول  على 
اإلستقالل فى سبیل تأمین  مصالحھا  اإلسترایتجیة ، وقد ظلت 
اإلدارات اإلمریكیة  المتعاقبة  تدعم  دون أى  تمییز الوجود  

وموقف  الوالیات المتحدة  . یا اإلستعمارى  اإلثیوبى  فى  إرتر
اإلمریكیة  المسؤولة الرئیسیة عن خنق  الشعب  اإلرترى  فى  

الحصول  على  اإلستقالل  فى  الخمسینات كان یھدف  الى    
تعزیز  مصالحھا اإلسترتیجیة  تحت ستار متطلبات الحرب  الباردة 

نظام  ، وقد  قامت  فى  ھذا  اإلطار بتقدیم  دعم  عسكرى  ضخم ل
اإلمبراطور ھیلىسالسى  ، بما  فى  ذلك تدریب  قوات  محلیة  
على  مكافحة  حرب  العصابات  ، ثم دعمھا  بما  ال  یقل  عن  
ذلك  لنظام  منغستو  ، رغم  التحالف  العلنى  الذى  كان  یقیمھ  
ھذه  النظام  مع  أإلتحاد  السوفیتى ،  ثم  معارضة  الوالیات  

 اللحظة  اإلخیرة لكفاح  الشعب  اإلرترى المشروع  المتحدة  حتى 
من  أجل  اإلستقالل ، وكل ھذه  الحقائق اآلنفة  الذكر  تمثل سجل 

.من الحقائق  التاریخیة  التى  ال  یمكن نكرانھا  
التكلفة  البشریًة ، وتكلفة  الفرصة  التى  ضاعت  على  الشعب  .٢

یمة  للغایة ، وما  اإلرترى  بسبب  ھذه  السیاسات كانت  جس
  شھید من  خیرة  أبنائھ ٦٥،٠٠٠التضحیات الكبیرة التى بلغت  

وبناتھ قدمھا  الشعب اإلرترى  أجل تحقیق اإلستقالل ،  إال  دلیًال  
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مع  ھذا  إختارت  . قویُا  مدى صحة وجسامة  ھذه  التضحیات 
 الحكومة  اإلرتریة  عقب  التحریر  أن  تتبع  سیاسة  التسامح 
والتناسى لتغلق  الفصول  السوداء وتبدأ  صفحة  جدیدة   من  

وقد  قامت  اإلدارة  . العالقات  المبنیة على  التعاون  والصداقة 
اإلمریكیة بتبادل  ھذه  الروح  ونشأت  عالقات ثنائیة  كانت  جیدة  

.م ١٩٩٨حتى  عام 
   فى ومھما  یكن ، فإنھ  حین شنت إثیوبیا  الحرب  على  إرتریا.٣

م ، وقامت الطائرات  الحربیة  اإلثیوبیة  بمھاجمة  ١٩٩٨مایو ١٤
م قام الدبلوماسى  ١٩٩٨ یونیو ٥العاصمة  اإلرتریة  أسمرا  فى  

اإلمریكى  الذى  أصبح  الحقًا  مساعد  وزیر  الخارجیة  للشؤون  
اإلفریقیة  بسابقة  كسر  القواعد  الدبلوماسیة  وخاطب  منظمة  

إلفریقیة  بشكل  مباشر  فى  إجتماع  مؤتمر  القمة  الوحدة  ا
اإلفریقیة  الذى  كان  منعقدًا  فى أوغادوغو  وعمل  على  تحریض  

.دول  المنظمة  لتبنى  قرار  ضد  إرتریا 
وفى  یولیو  من  نفس  العام ، توسط  الرئیس  اإلمریكى  كلنتون  .٤

وى  بالطائرات  وأصبح  ضامنًا  لوقف  مؤقت  لتبادل  القصف الج
كان خیار  إرتریا  المعلن  ھو  العمل  على  . بین  إرتریا  وإثیوبیا 

الوقف  الشامل  لكافة  األعمال  العدائیة ،  لكن  إدارة  كلنتون 
فضلت   الترتیبات  الجزئیة  بحجة  أن  أثیوبیا  غیر مھیئة لتوقیع  

قیق  السالم  إنتھكت إثیوبیا   فرصة  تح.  إتفاقیة  ھدنة  شاملة 
 روسیة  بتمویل   غربى  ٢٧-وقامت  بشراء طائرات  سوخوى 

م بشن  ١٩٩٩فى  أغلبھ ،  ثم  قامت  فى  السادس  من  فبرایر 
حملة  عسكریة على  إرتریا متذرعة  بوقوع أحداث  مفبركة  مثل 

الواقعة  فى  "  القصف الجوى  اإلرترى  لبلدة  عدى قرات " 
غم  علم  حكومة  الوالیات  المتحدة    الدقیق  ور. شمال  إثیوبیا  

 ومن  إنتھاك  إثیوبیا  بكل  ذلك  وتأكدھا الجازم  مما  حدث 
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الصارخ إلتفاق  الوقف  المؤقت  للقصف  الجوى  ، إال  أنھا  
إمتنعت عن  إتخاذ  أى  خطوة  مالئمة  شافیة  رغم  أنھا  ھى  

.الدولة  الضامنة  لھذا  اإلتفاق 
ذلك  واصلت  الوالیات  المتحدة  ،  باإلقتران  مع  اإلتحاد  مع  .٥

"   تسھیل" األوروبى  ومنظمة الوحدة  اإلفریقیة  ، التوسط ل
وفى  خضم مجرى عملیة المحادثات  السلحفائیة  .محادثات  السالم  

م وثیقة  ١٩٩٩اإلمریكیون   فى  سبتمبر "  الوسطاء"تلك ، طرح  
وطرحت  ھذه  ". الترتیبات  الفنیة "   علیھا مفصلة  نھائیة  أطلقوا

" خذھا كلھا  أو  أتركھا  كلھا " الوثیقة  للطرفین  على  طریقة  
وقد  وافق  كال  الطرفین  على  الوثیقة وتعھدا  بأن  یلتزما   .

بعد وقت قصیر ، علمت  إرتریا  أن  أثیوبیا لم  تقبل  . بأحكامھا 
 تسعى  لكسب  الوقت  لتشن حرب  الوثیقة  بصدق ، وأنھا  كانت 

على  الفور  قام رئیس  دولة  إرتریا  بنقل  ھذه المعلومة  .  أخرى 
الى  حكومة واشنطن التى  أبلغت  إرتریا  أن  أثیوبیا  ستواجھ 

وما  حدث  ھو  أن  .  عواقب  وخیمة  إن  ھى نقضت تعھدھا 
 مایو ١٢یا  فى أثیوبیا شنت الجولة  الثالثة  من  حربھا  على  إرتر

م ، وعلى  النقیض  من  ألتزامھا  قامت  الوالیات  لمتحدة  ١٩٩٩
بدعوة  مجلس  األمن لیفرض عقوبات  عسكریةعلى  كال  الطرفین 

  .المعتدى  والضحیة : 
  كما  قامت  الوالیات  المتحدة  بشكل مباشر  وعبر وكالء  .٦

  الجولة  من  الحرب مناسبین بتقدیم  الدعم  إلى  أثیوبیا  أثناء  ھذه
ومع  أن  حكومة  إرتریا  لم تكشف  بشكل  كامل المعلومات ى . 

التى  لدیھا ، فإن  أجھزة  المخابرات  اإلمریكیة  قد   تورطت  
أكثر فى  قمة  الجولة  الثالثة  من  حرب  العدوان  اإلثیوبى  على  

م ، من  خالل تحریضھا على الفتنة ٢٠٠٠إرتریا   فى  مایو 
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والخیانة ، بما  فى  ذلك  محاولة تسھیل إتصال حلقة صغیرة من  
.بإثیوبیا  )  اإلرتریین(كبار المسؤولین الحكومیین

ظل الدبلوماسیون  اإلرتریون محرومین  من إمتیازاتھم  .٧
الدبلوماسیة  فى  اإلعفاء  الجمركى  فى  نقض  صریح  ألحكام 

ومع  ھذا لم  . دبلوماسیة م المتعلقة بالعالقات ال١٩٦١إتفاقیة فینا 
تقم  إرتریا بإتخاذ  خطوة  مماثلة  حیث  ال  یزال  الدبلوماسیون  

.اإلمریكیون  فى  إرتریا  یتمتعون  بإمتیاز ھذه  اإلعفاءات 
م  تم  حذف إرتریا  من  قائمة  الدول الشرق  ٢٠٠٠فى  یونیو .٨

  لمكافحة  اإلفریقیة التى  تحصل على تمویل  من  الوالیات  المتحدة
اإلرھاب ، وذلك  بعد  ثالثة  شھور  فقط  من  ضم  إسمھا  الى  
ھذه  القائمة ، مع  العمل  فى  نفس الوقت على  إبقاء  عضویة  

).ضد  عراق صدام  حسین " ( تحالف المتطوعین " إرتریا  فى  
م ، وفى  إنتھاك  صریح  للقوانین  المحلیة  ٢٠٠٣فى  إكتوبر .٩

فریق  عسكرى زائر  تابع لفرقة  المھمات  الخاصة  لجیبوتى ،قام 
التى  تتخذ  من  جیبوتى  قاعدة  لھا  بالمساعدة  فى  ترحیل مواطن  

.إرترى الى  خارج جیبوتى  على  متن  طائرة  مروحیة إمریكیة   
م ، إتھمت  مفوضیة الحریات  الدینیة العالمیة  ٢٠٠٣فى  عام .١٠

إنتھاك  "  الجكومة  اإلرتریة باإلمریكیة  فى تقریرھا السنوى
م صنفت اإلدارة  ٢٠٠٤وفى  فبرایر " . الحریات  الدینیة 

، وفرضت علیھا  " بلد مبعث  قلق خاص " اإلمریكیة  إرتریا  ك 
.بموجب  ذلك حظرًا  على  مبیعات  األسلحة 

م ، أعلن  الرئیس  بوش إلغاء عضویة  ٢٠٠٣فى دیسمبر .١١
 بعد  عامین  فقط  من  ضمھا  إلیھا وذلك ) AGOA( إرتریا   فى 

.
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م ، ظلت  اإلدارة  اإلمریكیة  ترفض  بإستمرار ٢٠٠٤منذ عام .١٢
حق  وطلب   إرتریا بشراء  قطعة  أرض  فى نیویورك لسكن  

.بعثتھا  الدبلوماسیة  الدائمة  لدى  األمم  المتحدة 
م قام  مسؤولو  وزارة  الداخلیة  ٢٠٠٤ أبریل ١٣فى .١٣

باإلغارة  على  مقر  الجالیة  اإلرتریة فى  واشنطن دى اإلمریكیة  
سى وصادروا   تحت تھدید  السالح  من  الممثل الدبلوماسى  
اإلرترىمبالغ من األموال والوثائق  ، وفى  نقض  واضح  إلتفاقیة  
فینا الخاصة  بالعالقات  الدبلوماسیة ظلت  اإلدارة  اإلمریكیة  

ارة  اإلرتریة  رغم  الطلبات  ترفض  إعادة   ممتلكات السف
.المتكررة  التى  تقدمت  بھا  إرتریا 

م تعرض وزیر  الخارجیة اإلرترى  فى  ٢٠٠٤فى سبتمبر .١٤
مطار  نیویورك  إلى تفتیش   دقیق الى  درجة  التجرید  من 

.المالبس   من  قبل  رجال  األمن  اإلمریكیین 
مرا  على  تعمد م دأبت  السفارة  اإلمریكیة فى  أس٢٠٠٣منذ .١٥

تأخیر أو  رفض  منح  تأشیرات  الدخول للعدید  من  المسؤولین  
الحكومیین  اإلرتریین  الذین  كانوا  یعتزمون  السفر  فى مھمات  
عمل  رسمیة  الى  الوالیات  المتحدة  ، وقد  طال ھذه  الحرمان  
من  منح  التأشیرة كبار  الوزراء ومسؤولى  الجبھة  الشعبیة  

تحریر  إرتریا ،  بل  حتى  أعضاء  الفرقة  الفنیة   التى  كانت  ل
تعتزم  السفر  إلحیاء  حفالت  للجالیات  اإلرتریة  بالوالیات  

.المتحدة 
م قامت مساعدة  وزیر  الخارجیة اإلمریكیة  ٢٠٠٦فى  ینایر .١٦

"   بزیارة بلدة  - وعبر  األراضى اإلثیوبیة -جینداى  فریزر 
تریة  المحتلة  من  قبل  إثیوبیا ،  وذلك دون  علم  أو  اإلر" بادمى

ولم  تكتف  مساعدة  وزیرة  .  أذن  من  الحكومة  اإلرتریة 
الخارجیة   اإلمریكیة  بمباركة  إحتالل  إثیوبیا  لبلدة إرتریة  ذات  
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سیادة  ، وإنما  طرحت  من  ھناك إقتراحًا  یدعو  إلى  إجراء  
. بلدة  بادمى  المحتلة إستفتاء حول  مستقبل 

م ، طلب  السفیر  اإلمریكى  فى  أسمرا  ٢٠٠٦فى  نوفمبر .١٧
 ملیون  ٤٫٥من  وزارة  العمل  والرعایة  اإلجتماعیة  دفع  مبلغ  

دوالر  إمریكى  مقابل  مساعدات  غذائیة للمحتاجین   تبرعت  بھا   
 Mercy  Crops and Catholic( منظمتین  غیر حكومیتین 

Relief Service(   وھذه  المساعدات كانت  قد وزعت  ضمن
وبنفس  الصورة  كانت  . برنامج  أو  سیاسة العمل  مقابل  الغذاء 

اإلدارة  اإلمریكیة  قد  طالبت  قبل  ذلك  الحكومة  اإلرتریة  بدفع   
المال  مقابل مساعدات  غذائیة كانت  متجھة  إلى  إثیوبیا  وفسدت  

م عندما  أعلن  نظام  أدیس ١٩٩٨ فى  عام فى  میناء  عصب  
.بابا  الحرب  على  إرتریا  وقرر  مقاطعة میناء  عصب 

م ، فرضت  السلطات  اإلمریكیة  حظرًا  ٢٠٠٦فى  نوفمبر .١٨
على  سفر أعضاء  السفارة اإلرتریة  وعوائلھم فى  واشنطن   

 ومنذ  ذلك  الوقت دأب  مسؤولى  وزارة  الخارجیة . وأوكالند 
بإستمرار  على  رفض طلبات  السفر من قبل السفیر والدبلوماسیین  

 كلم  عن  العاصمة  ٢٥اإلرتریین  اآلخرین   خارج  نطاق مسافة  
.واشنطن 

مع  أن الحكومة  اإلرتریة أصدرت  تأشیرة  دخول لمسؤول  .١٩
التأشیرات  الجدید  فى  السفارة  اإلمریكیة  بأسمرا ،  إال  أن  

م  ٢٠٠٦ألمریكیة  أبلغت  وزارة  الخارجیة فى  نوفمبر السفارة  ا
، بأنھا  قد  قررت  أن  توقف  مؤقتًا خدمات  منح  تأشیرات لغیر  

م   ،على  أن تبدأ  من  ٢٠٠٦ دیسمبر ٤المھاجرین  إعتبارًا من 
جدید  متى  ما  حصل  المسؤول  على تأشیرة  الدخول  إلى  

عالن   فى  نفس  الیوم   فى  موقع  وقد  تم  نشر  ھذا  اإل. إرتریا 
السفارة  على  شبكة  اإلنترنت ، ومع  ھذا فإن  قرار وقف منح  
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تأشیرات الدخول  إلى  الوالیات المتحدة  ال زال  سارى  المفعول  
حتى  الیوم ، ونتیجة  لذلك یضطر اإلرتریون  الذین  یودون  

كیة  للسفر  إلى  زیارة  أقاربھم  فى  الوالیات  المتحدة اإلمری
القاھرة  أو نیروبى للحصول  على  ھذه  التأشیرة  التى  تكون  فى  

.الغالب غیر  مضمونة 
م   تم  تحذیر  السفیر  اإلرترى  الجدید  فى  ٢٠٠٦فى  یولیو .٢٠

واشنطن بأن  فترة  عملھ  ستكون  عصیبة ، وذلك  خالل محادثة  
.ى  للشؤون السیاسیة ھاتفیة  مع مساعد وزیر  الخارجیة األمریك

م قام  رجال  األمن فى  مطار جون  كینیدى ٢٠٠٧ فى  ینایر .٢١
بنیویورك  بتفتیش  غیر  قانونى لشخص  سفیر  إرتریا  لدى  األمم  

حیث  تم  عزل السفیر  اإلرترى  عن  بقیة  المسافرین  . المتحدة  
تم  و.  وصدرت  الیھ  األوامر  بالعبور  عبر جھاز  تفتیش  خاص 

تفتیش العفش  الذى  كان یحملھ  فى  یدیھ بشكل دقیق  ومتمیز  
. دون  وضع  أى  إعتبار  لبطاقتھ  الدبلوماسیة التى أبرزھا  لھم 

وأبلغ  الضابط  األمنى  فى  المطار  السفیر  اإلرترى  أن  ھذا  
أكثر من  ذلك علم  .  التفتیش  الخاص  یتم  بأوامر من  جھات  علیا 

 اإلرترى  لدى  وصولھ  الى  أسمرا  بأن  حقائبھ األخرى السفیر 
وأنھ  . قد  فتشت   فى  غیابھ  ودون إذنھ  بعد  أن  تم  فتحھا  عنوة  

قد  تم  وضع  إشعار  كتابى  بالتفتیش داخل  ھذه  الحقائب  
لإلعتراف  بإرتكاب  ھذا  الفعل   الذى  یعتبر  إنتھاكًا  صریحًا  

اقیة  فینا  حول  العالقات  الدبلوماسیة  والتى   من  إتف٣٦للمادة 
یتم  التفتیش  بحضور  الممثل  : " تنص  صراحة  على  ما یلى 

" .الدبلوماسى  أو  من ھو مخول  باإلنابة  عنھ 
م أصدرت سفارة  الوالیات  المتحدة  فى  ٢٠٠٧ فى فبرایر .٢٢

السفارة  تود : " ...  جاء  فیھ ٠٤٦/٠٧أسمرا  إشعار كتابى   رقم 
أن  تبلغ  حكومة  دولة  إرتریا  أنھا  قد  قد إستمرت  تفشل  فى  
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السماح  بدخول الجقائب  الدبلوماسیة التى  تحتوى  على  مواد  
الزمة  ألداء  مھام  البعثة  الدبلوماسیة  على  أكمل  وجھ  ، بما  
فى ذلك    مواد  ضروریة  إلصدار  تأشیرات  الدخول ، وقد  أثر  

ك  على  عمل  السفارة  ، وما  لم  نتمكن  من حل  ھذه  األمور  ذل
فإن سفارة  الوالیات  المتحدة  ستكون  مغلقة  أمام  الجمھور 

  فبرایر ١٤وستجمد  كل  عملیات  منح التأشیرات  إعتبارًا من یوم 
. "

م تأخر مكتب تجدید  التأشیرات  بوزارة  ٢٠٠٧فى فبرایر .٢٣
  فى  تجدید تأشیرة نائب رئیس البعثة  الخارجیة  اإلمریكیة 

أنھا عملیة : الدبلوماسیة  اإلرتریة  فى  واشنطن بحجة  واھیة تقول 
" .مراجعة وتدقیق إداریة "  

م ،ابلغت  سفارة  الوالیات  المتحدة  فى  أسمرا  ٢٠٠٧فى مایو .٢٤
وزارة الشؤون  الخارجیة  اإلرتریة  بأن  برنامج مكافحة مرض  

ومرة  أخرى   . م ٢٠٠٧ مایو ٣١وقف  إعتبارًا من  یوم األیدز  سی
تم   تبریر  إیقاف  ھذا  البرنامج  ، الذى  یعتبر  فى  األصل ضئیًال  
مقارنة  بالدول  اإلفریقیة  األخرى ،  بالعذر  الواھى  المتعلق 
بعوائق  السماح   بحریة  الحركة  لجوالت  تفقد  أنشطة ھذا  

.البرنامج 
م ، أصدر الرئیس  أوباما  أمر  تنفیذى  رقم ٢٠٠٩فى یونیو .٢٥

تھریب " یضع  إرتریا  ضمن  قائمة الدول  المتورطة  فى ١٣٤٩
وفرض  علیھا  بموجب  ذلك   سلسلة  من  العقوبات  " البشر 
لكن  فى  حقیقة  األمر ھو  أن  اإلدارات   األمریكیة  ھى  . المالیة 

إرتریا  ألسباب  معروفة  التى  تحرض  على رحیل  الناس  من  
م قامت  الحكومة  اإلمریكیة  بتوظیف  ٢٠٠٤ففى  عام . جیدًا لدیھا 

خدمات المفوضیة  العلیا  لشؤون  الالجئین  التابعة  لألمم  المتحدة 
 )UNHCR  (  لتشجیع كل أفراد  مجموعة الكوناما  اللغویة  فى
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ات  المتحدة إرتریا لتبحث  وتحصل  على حق  اللجوء  فى  الوالی
مرة  أخرى  أعلن مكتب الالجئین  بوزارة  الخارجیة  .  اإلمریكیة 

  ١٠م  بأنھ  قرر  منح  حق  اللجوء ل ٢٠٠٩األمریكیة  فى فبرایر 
یھجرون  أو  یتمكنون  من  الھروب من    آالف شاب إرترى

ھذا  التصرف  یتعارض  مع  القوانین  (  برنامج  الخدمة  الوطنیة 
یة نفسھا  التى  تعاقب كل  من  یتھرب  من  الخدمة  اإلمریك

الوطنیة ، كما  أنھا تستخف  بإجراءات البنتاغون الروتینیة  التى  
یقوم  بھا  لمحاكمة  المتھربین  من  الخدمة   فى  الجیش  األمریكى 
فى  العراق وافغانستان  وغیرھا  من مناطق الحرب  ویسعون  

). فى  دول  العالم  الثالث للحصول على   حق   اللجوء 
البرقیة التالیة من السفیر االمریكى لدى ارتریا، وتعرب عن نوایا 

:المسؤلین األمریكیین إلستنزاف العقول االرتریة الشابة
تخطط السفارة إلعادة بدء إجراءات الحصول على تأشیرة " 

والخاصة بمقدمى طلبات  ) ٢٠٠٧المعلقة تماما عام (الدخول 
على تأشیرات الطالب لإلرتریین، وإننا نعتزم منح الحصول 

فرصة تلقى الدراسة فى الوالیات المتحدة لھؤالء الذین یعارضون 
"  سى أى"وعلیھ، تناشد السفارة الجھة . النظام وألخرین غیرھم

بتكوین فئة محدودة تتمتع بإعفاءات إستثنائیة من شروط جواز 
أشیرة الدخول الخاصة السفر لإلرتریین المؤھلین للحصول على ت

ماك مولن،الثالثاء،الخامس من مایو .السفیر رونالد ك... ".. بالطلبة
٢٠٠٩  

ال زالت  إدارة  أوباما  تواصل  إدراج  إرتریا  سنویًا  ضمن  .٢٦
التى  تعتبر  مبعث  قلق بسب ممارستھا لمضایقات  " قائمة  الدول 

" .دینیة 
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  الحدودالتدخل  غیر  الشرعى فى  عملیة ترسیم.١

عملت اإلدارة  اإلمریكیة  بشكل  غیر  قانونى  على  إعاقة  .٢٧
التى  " النھائیة  والملزمة " ترسیم  الحدود وفق  القرارات 

) .  EEBC(أصدرتھا  مفوضیة ترسیم  الحدود اإلرتریة  اإلثیوبیة  
م  رفضھ   ٢٠٠٣وحین  أعلن رئیس  وزراء إثیوبیا   فى سبتمبر 

غیر  قانونى "  وصفت المفوضیة  ھذا  الرفض بأنھ لھذا  القرار ، 
وطلبت  المفوضیة  من  مجلس  "  ، وغیر  مسؤول ، وغیر  عادل 

، وقد  تم  كل  " آلیة  بدیلة "األمن  التابع  لألمم  المتحدة   إیجاد   
وما  تعیین . ذلك  بالتشاور مع  اإلدارة  األمریكیة  ومصادقتھا 

ار  الوالیات المتحدة الفورى  بتعیین للوید  أكس وورثى ، وقر
إال  شھادة  تؤكد  ) من  بین  أشیاء  أخرى (الجنرال  فل فورد، 

تواطوء  الوالیات  المتحدة  اإلمریكیة  مع  إثیوبیا  لتغییر  حكم  
.مفوضیة  ترسیم  الحدود  اإلرتریة  اإلثیوبیة 

مستشار  وبالفعل كتب  الجنرال  فلفورد بشكل  غیر حكیم الى  ال.٢٨
القانونى إلرتریا  یعلمھ  بأنھ  یبحث  عن طریقة  لیغیر  بھا  

وفى  تصریحھا  الصحفى بتاریخ  .  الحدود  بنحو  كیلومتر واحد 
م  عبرت  مساعدة  وزیرة  الخارجیة األمریكیة  عن  ٢٠٠٧مایو 

"  تقنیة األقمار  الصناعیة " حرصھا  على  ضرورة   إستخدام  
ینبغى    " . المزارع  التى  ستنفصل عن  آبارھا "لمعالجة مسائل 

ھنا  مالحظة  أنھ  لیست  ھناك  مساجد  أو  كنائس  ستقسم  إلى  
  كیلومتر  ١٠٠٠إننا  نتحدث  عن  خط  حدودى بطول  . نصفین  

لكن  وفوق  كل  شىء، فإن  " . كابوسیة " بدون  أى سیناریوھات 
املة وكاملة  وتم إجراوءھا  عملیة  المقاضاة القانونیة  كانت  ش

خالل  فترة عامین ، وتخللھا  تقدیم  مذكرات  ومذكرات  ضخمة  
مضادة أخرى ، وجلسات إستماع حیث یتم  نقاش  وجدل یتم  



15

ومھما  یكن فإن  الموقف  . خاللھا إستبعاد  الكثیر  من  الحجج 
النھائى "  الرسمى للوالیات المتحدة یدعو  الى  تطبیق الحكم 

الصادر  عن  مفوضیة  ترسیم  الحدود اإلرتریة  "  الملزمو
األثیوبیة  

السفیر جون بولتون ، السفیر  السابق للوالیات  المتحدة  .٢٩
اإلستسالم لیس " األمریكیة  لدى األمم  المتحدة ذكر  فى  كتابھ 

ما  یلى  عن "   الدفاع  عن  أمریكا  فى  األمم  المتحدة : خیار 
: الحدودى  بین  إرتریا  وأثیوبیا موضوع  النزاع 

بالتأكید لیس  لدى  أى  تفضیل ،  لكن یبدو  أن موقف  إرتریا    " ...
فقد إتفقت  إثیوبیا  على  آلیة لحل  النزاع  الحدودى . موضوعى 

م لكنھا تماطل  اآلن على تطبیق   الصفقة  التى  ٢٠٠٠فى  عام 
قلت  لھم ، علینا  أن  نحل  ....أبرمتھا فى  إنتھاك  صریح إللتزامھا 

المشكلة  وال  ندعھا  معلقة  الى  األبد وقد أتفقت  فرنسا والیابان 
لكن  ... ودول  عدیدة  أخرى  فى  مجلس  األمن  مع  طرحى 

مساعدة وزیر ( وألسباب ال  استطیع  أن  أفھمھا  قامت  فریزر 
لبت  منى  بقلب  مجرى  األمور وط) الخارجیة  للشؤون  اإلفریقیة 

فى  وقت  مبكر  من  شھر  فبرایر بأن  أعید  فتح ملف  قرار حكم  
مفوضیة  ترسیم  الحدود  اإلرتریة  األثیوبیة  الذى  إعتبرتھ  
خاطئًا وأنھ  یعطى الجزء  األعظم  من  منطقة متنازع  علیھا  

كیف  یمكننى  أن  : أصبحت  فى  حیرة  من  أمرى .  إلثیوبیا 
..."مجلس  األمن أشرح  ذلك ل

 فى  موضوع  مماثل  ، كتب   المستر عزوز إنیفار  ، الممثل  .٣٠
الخاص باإلنابة  لمجموعة  بعثة  مجلس  األمن  إلرتریا  وأثیوبیا  

 یونیو  قابلت  مساعدة  ٢٤فى یوم : " ... فى  تقریره  ما  یلى 
   وزیرة  الخارجیة  اإلمریكیة  للشؤون  األفریقیة جینداى  فریزر

وعبرت  لى عن  أسفھا لعدم  مرونة مفوضیة  .  فى  أدیس أبابا 
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ترسیم  الحدود  اإلرتریة  األثیوبیة ، وأبلغتنى  أنھا  قد شكلت  
من  وجھة  نظرھا ،  أن  . مسار  موازى للتعامل  مع  ھذا  األمر 

كما  . الترسیم  على  النحو الذى  ترغب  فیھ  إرتریا  غیر مجدى 
  أبقاء  األمور  كما  ھى  علیھ  سیفید  أثیوبیا ، وأن  قالت لى  إن

تقریر سفارة الوالیات  . الترسیم لن  یتم  بدون  أجراء  حوار 
" م  أیضًا یقول ٢٠٠٩ أغسطس ١١األمریكیة  فى  برلین  بتاریخ 

فى  زرع  "  شریكًا ال مساومة  علیھ " نتفق  بأن  أثیوبیا  تمثل ... 
والنزاع  الحدودى  بین إرتریا وأثیوبیا   . طقة اإلستقرار  فى  المن

" .’ جمد  إلى أجل  غیر  مسمى ’ قد  
ظلت  الوالیات  المتحدة اإلمریكیة  حریصة   بإستمرار  على  .٣١

أن  تصدر  قرارات مجلس  األمن  بصیغة  تلقى  اللوم  بشكل  
وفى  بعض  األحیان  كانت  . متساو  على  أرتریا  وأثیوبیا  

لقد  . یات  المتحدة  تنجح  فى تصویر  ارتریا  كطرف متجنى الوال
رفضت  إثیوبیا  قبول  قرار مفوضیة  ترسیم  الحدود  اإلرتریة  

 .األثیوبیة الذى  كان  ینبغى  فرضھ بالقوة  من  قبل  مجلس  األمن 
وال  تزال  أثیوبیا تحتل أراضى خاضعة  للسیادة  اإلرتریة  فى  
إنتھاك  واضح إلتفاقیة  الجزائر ، ولمیثاق  األمم  المتحدة  

م والتى  ٢٠٠٢ولقرارات  مجلس  األمن  التى  تبناھا  فى عام 
طالب  فیھا  أثیوبیا  بتفكیك  المستوطنات التى  بنتھا  فى  منطقة  

وجىء " . بھتت  مع  مرور  الوقت " المواضیع  كل  ھذه . بادمى 
بالرافعة  األمریكیة لتمارس  الضغط  على  مجلس  األمن  وتضللھ  

فى رسالة  بعثت عبر  إتصال سلكى  . لیأخذ  إجراءات ضد  إرتریا 
سرى لوزیرة  الخارجیة  األمریكیة  بتاریخ األول  من  مارس 

یات  المتحدة  فى  األمم  م  صدرت  األوامر الى  بعثة  الوال٢٠٠٨
المتحدة  بالبحث  عن  تأیید  دول  معینة  من بین  أعضاء  مجلس 
األمن الدولى ومن  الدول المساھمة  فى  قوات  األمم  المتحدة  
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لتدخلھا  فى  " إلتخاذ  قرارات  فرض  عقوبات ضد  إرتریا 
، وخاصة  رفضھا  مؤخرًا  لتوفیر ) UNMEE( شؤون قوات 

الخیارات  الممكنة : " وأوضحت  الرسالة ."   لھذه  القوات الوقود
فرض  حظر  السفر  على  كبار  المسؤولین الحكومیین )١: تشمل 

تجمید  ودائع   وثروات نفس  ھؤالء  المسؤولین  وغیرھم  )  ٢، 
فرض  قیود  تجاریة وإستثماریة  وغیر  ذلك  ) ٣من  اإلرتریین ، 

ة بالموارد  اإلرتریة  بما  فى  ذلك التعدین من  القیود  على المتعلق
.فرض  حظر  على  إستیراد  األسلحة  إلرتریا )  ٤. والتنقیب

                       
دور  الوالیات  المتحدة  األمریكیة  فى إشعال  الخالف  .٢

مع  جیبوتى

تواطأت الوالیات  المتحد  مع  إثیوبیا  على دفع  جیبوتى  .٣٢
"  حدودى  مع  إرتریا  وإتھام إرتریا  بالقیام ب إلفتعال  نزاع 

وللحقیقة  كانت  " . على جارتھا  الصغیرة "  عدوان  عسكرى 
 الجیبوتیة  فى  ذلك  الوقت تتحسن بشكل -العالقات اإلرتریة  

م  ٢٠٠٦مستمر  رغم  تدھور  األوضاع  فى  الصومال فى  عام  
م ٢٠٠٦ سبتمبر ١٤ریخ فى برقیة  مرسلة  بتا.  الى  وضع  أسوأ  

من  السفارة  الفرنسیة  حول  اإلجتماع  الذى  عقد  مع  السفیر  
األمریكى فى  جیبوتى  ،  المستر إستیوارت سمنغتون والمسؤولین  

ھیلین  لو غال  ، ورئیس  الشعبة ، فرانسوا : الفرنسیین  التالیین 
ایكل  دو غوتیر ، ومستشار  الرئیس  شیراك  للشؤون  الفریقیة ، م

: بونى كورس ،ونائبھ جاكس تشامبین  دو البریولى ، جاء  ما یلى 
دأبت  جیبوتى  على  الحفاظ  على  عالقة  متوازنة  بین  " ... 

الفرنسیون  الحظوا  إمكانیة  وجود  عدم  ...إثیوبیا  وإرتریا 
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إستقرار إجتماعى  فى  جیبوتى ، وھذا  یعود  جزئیًا إلى  أن  
)  العسكریة الفرنسیة  فى  جبوتى(  یجنى  من  القاعدة  الدخل الذى 

اإلنتشار  الواسع  ... ال  یوزع  بالضرورة   على  نطاق  واسع 
یجلب بشكل  رئیسى  من  )  اوراق  نباتیة  منبھة( لتناول  القات  

وبشكل  عام  . أثیوبیا ، ویعتبر عامل  مھم  فى  المجتمع  الجیبوتى 
 على  العملیة  السیاسیة  واإلقتصادیة  ، وفى  للقات تأثیر  سلبى 

أغلب  األحیان  یكون  إحتمال  حدوث  إضطراب  إجتماعى  أمرًا  
واردًا  متى  ما  حدث تضاؤل  فى  كمیات  القات المجلوبة  من  

ھناك  أعداد  متزایدة  من  الصومالیین  واإلرتریین  .... ھناك 
لبًا  للعمل  فى  میناء  جیبوتى  واألثیوبیین تتدفق  على  جیبوتى  ط

الذین  یتوھمون  أنھ  یمكن  أن  یوفر فرص  العمل  لكل  من  یرید  
التوتر  العرقى  یتزاید  فى جیبوتى . ، وذلك  أمر  مناقض  للواقع 

. "....
: "  سبتمبر  تحت  عنوان ١٦فى  برقیة  مؤرخة بتاریخ .٣٣

یدا حول  الصومال محادثات الوزیر  باإلنابة  تیك:  أثیوبیا 
أن الوزیر  " جاء  فیھا : والقضایا اإلقلیمیة  مع  داس  یاما ملتو 

األثیوبى  باإلنابة تیكیدا ألمو أبلغ  المسؤول  األمریكى  فى  أدیس 
أبابا  أنھ  یرغب فى  حدوث  تدھور   فى   العالقات  الجیبوتیة  

دونالد  یا ماماتو  البرقیة  المرسلة من السفیر  األمریكى  . اإلرتریة 
عبر تكیدا  عن  قلقھ  من النفوذ  اإلرترى  : ... تبدأ  بما  یلى  

) CIC(باإلضافة  الى إتصال  ال . المتزاید  على  جیبوتى 
الحكومة  األمریكیة لتتحدث  ) تكیدا ( وشجع . بالرئیس  قیلى  

  وأكد  تكیدا. ... بصراحة  مع جیبوتى  عن  مخاطر  سلوكھا  ھذا 
، " تسیر  على  الطریق   الخطأ"  أن الحكومة  الجیبوتیة  

وأضاف أن  جیبوتى  لیست  قویة  بما  یكفى لتستمر  فى  اإلعتقاد 
..."بأن صداقة وصبر إثیوبیا  مسألة    مضمونة و مفروغ  منھا 
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م  إندلع نزاع  حدودى  ٢٠٠٨ مارس –لكن  فى  فبرایر .٣٤
د  وتم  تصعیده  لیعزز  جیبوتى مفتعل بشكل  متعم–إرترى 

وفى  ھذا  اإلطار  .  األثیوبیة  ضد  إرتریا  –األجندة  األمریكیة 
شنت  الحكومة  الجیبوتیة  حملة مكثفة  ضد إرتریا   وإتھمتھا 

، لكن  الحكومة  .بحشد  قوات  عسكریة  على  الحدود  المعروفة 
  الفرنسیة  دحضت  ھذه  اإلتھامات  حسبما  توضحھ  البرقیة

قال السفیر  الفرنسى  لدى  جیبوتى  دومنیك  :  " ... التالیة  
دوتشریف أنھ  بینما  یتعین  علیھ اإلحاطة  علمًا  بتأكیدات  وزیر  

 لم  الخارجیة  الجیبوتى ، إال  أن  المراقبین  العسكریین  الفرنسیین 
یرصدوا أى  حشود عسكریة  إرتریة  على  الحدود  مع  جیبوتى ، 

ف  أن  طائرة  فرنسیة  ذات أجنحة  مثبتة  قد  أرسلت  الى  وأضا
  أبریل من نفس  العام  ولم تالحظ  أى  شىء  غیر  ١٧المنطقة فى  

ولم  تشاھد  أى حشود  عسكریة  ضخمة  على  طول  ... عادى 
... " الحدود 

م  كاان الموقف  الفرنسى  حول  ٢٠٠٨ مایو ١٢فى .٣٥
و ،  فقد  نقلت  رسالة  مبعوثة  من  الموضوع  ال  یزال  كما  ھ

قالت  لو  غال  أن  : " ... السفارة األمیریكیة  فى  باریس  ما  یلى 
الجیبوتیین  ظلوا  یتصلون  بھا  ھاتفیًا ثالثة  مرات  یومیًا  ، وكان  
رسالتھا  إلیھم  أن  یتجنبو  إثارة  التوتر  فى  المنطقة   بسبب  

 وكررت  بأنھ  فى  حین  یبدو  أن  .حادث  حل نفسھ   سلمیا  
النزاع  الحدودى  اإلرترى  األثیوبى  ذو جذور  قدیمة ،  لكن  ال  
یبدو  أن  ھناك  أسس  تاریخیة  للنزاع  الحدودى  اإلرترى  

، وھذا  فى  حد  ذاتھ  سبب  آخر  یدفع  الطرفین  . الجیبوتى 
..." .قیقیة لتجنب  أى  تحویل  لھذا  النزاع  الى  مشكلة   ح
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لكن  فى  الوقت  الذى  عرضت  فیھ  فرنسا  وساطتھا   لحل  .٣٦
النزاع  بین إرتریا  وجیبوتى ، كانت  الوالیات  المتحدة  منذ البدایة  

وحین  ھاجمت  القوات  قد  إتخذت  موقفًا  منحازًا  الى  جیبوتى ، 
م ، ٢٠٠٨الجیبوتیة  الوحدات  اإلرتریة  فى  العاشر  من  یونیو 
العدوان "  سارعت  الوالیات  المتحدة  الى  إدانة  ما  أسمتھ 

، ودفعت  مجلس  األمن  الى  إصدار  قرار یدین  " اإلرترى 
ھذا  النھج  األمریكى وضحتھ  وثائق البرقیة  التى . إرتریا  

وثیقة ویكلیكس  المؤرخة  بتاریخ . نشرت  فى  موقع  ویكیلیكس 
 التنسیق  الوثیق   بین  الوالیات  م  توضح ٢٠٠٩ ینایر ١٥

المتحدة  وجیبوتى  وتعكس  أجندتھم  تجاه  إرتریا   ، حیث  جاء  
( إستدعى وزیر  الخارجیة  محمود یوسف السفیر " ... فى  الوثیقة 
 ینایر  لیعبر  لھ  عن  شكره  لقرار  مجلس ١٥فى ) األمریكى 

یبوتى  األرترى  الخاص بالنزاع  الحدودى  الج١٨٦٢األمن  رقم 
وأجاب  .  ، وقال یوسف  أن  الحكومة  الجیبوتیة مسرورة  بالنتائج 

... نحن  أیضًا نعتقد  أن  القرار  كان  قویًا ) : األمریكى( السفیر 
وھو  محصلة  لتضافر الجھود ، بما  فى  ذلك التشاور  اللصیق  

)  م  المتحدةفى األم( الذى  كان  یتم  مع  الممثل  الدائم  الجیبوتى 
روبلى  أوالھى ،  وبشكل  منفصل  قامت  وزارة  الخارجیة  
الجیبوتیة  بتعمیم  إشعار دبلوماسى  یتضمن نص  قرار  مجلس  

 على  كل  البعثات  الدبلوماسیة  العاملة  بالبالد ، ١٨٦٢األمن رقم 
مع التركیز   على  أن  مجلس  األمن  القى  بمسؤولیة  العدوان  

تریا ، وأن  القرار  یطالب إرتریا  بسحب  قواتھا من رأس على  إر
وإعترف  . " دومیرا  وجزیرة  دومیرا  خالل  خمسة  أسابیع 

التعمیم  بأنھ  من  غیر   المحتمل  أن  تستجیب  حكومة دولة  
إرتریا  بشكل  إیجابى  للقرار ،  وعلق وزیر  الخارجیة  الجیبوتى 

 أن تبدأ  من  اآلن  التحضیر  لوضع  ، بأن   على  حكومة  جیبوتى 
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، أى بعد  إنتھاء مھلة  الخمسة  " .المرحلة  التالیة " إستراتیجیة  ل
وھذه  ھى  النقطة  التى  ظلت   تركز  علیھا سفارة  .  اسابیع 

جیبوتى بشكل  متكرر خالل  الشھرین الماضیین فى  إتصاالت 
ھم یوسف ، و حسن  كبار  مسؤولى  الحكومة  الجیبوتیة ، بمن  فی

سعید خیرة ، مستشار  األمن  القومى ،   وإسماعیل تانى ، 
) االمریكى ( السكرتیر العام  لشؤون  الرئاسة ،  عرض  السفیر 

فكرة  العمل  بشكل  لصیق  مع  یوسف  الى  حین تتمكن  حكومة  
 .جیبوتى  من  وضع إستراتیجیتھا

  

یات  المتحدة    من  الدور  الرئیسى  الذى  لعبتھ   للوال.٣
٢٠٢٣  و١٩٠٧إجل  إصدار قرارى 

ظلت  الوالیات  المتحد  وال  تزال  المھندس  الرئیسى   .٣٧
للقرارات  العقابیة  التى  فرضھا  مجلس  األمن  على  إرتریا  فى  

م  على  التوالى ، وبعبارات  جینداى ٢٠١١ ، و٢٠٠٩عامى 
ن  األفریقیة ، فإن فریزر  ، مساعدة  وزیر  الخارجیة  للشؤو

اإلستراتیجیة  الموضوعة  من  قبل  الوالیات  المتحدة تتمثل ، فى "
لرفضھا  التخلى  عن   " القاء  اللوم  على  إرتریا  ومعاقبتھا  

  من  بین  دالئل  -ھذه الحقیقة فضحتھا   ". المسار  القانونى 
ع  الناس   وثائق برقیات ویكیلیكس  المتوفرة  حالیًا  لجمی-أخرى 

.على  الشبكة  العنكبوتیة 
حسبما  جاء  فى  ھذه  البرقیات ،  فإن  السفیرة  سوزان رایس  .٣٨

متورطة  شخصیا  فى الدفع  بإتجاه  فرض  عقوبات  على  إرتریا 
تقول  تلك  البرقیة    "  زعزعة اإلستقرار  اإلقلیمى "  تحت  حجة 
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 على  إرتریا  ، تتبنى  أوغندا   طرح قرار یفرض  العقوبات "
وجاء  فى  التفاصیل   أن سوزان  ." ویغطى موقف  جیبوتى 

م إجتماعًا  مع ٢٠٠٩ من سبتمبر ٢٠رایس  قد  عقدت  فى ال 
وشددت رایس على  : " ... الرئیس األوغندى  یورى  موسفینى  

أن  الوالیات  المتحدة  تؤید  بقوة القرار  الذى  یتناول موضوع  
یبوتى وقالت  رایس  إنھا  مسألة مبدئیة  ال  یمكن  غزو  إرتریا  لج

تجاھلھا  بالنسبة  للوالیات  المتحدة  ،  حیث أن  ھذا  التجاھل  
یضع  مصداقیة  مجلس  األمن  فى  المحك ، وسیجعل  ذلك  
إرتریا تشعر  بأنھ  یمكنھا  أن  تستمر  فى  غزو جیرانھا  دون أن  

فینى  عن  قلقھ  من  أن  یؤدى  ومن  جانبھ  عبر  موس.   تعاقب 
دمج موضوعى الصومال  وجیبوتى  الى  تعریض  عملیة  فرص   

سوزان قالت . تبنى  مشروع  قرار  فرض  العقوبات  الى  الخطر 
لھذا  . إنھا  تؤمن  بأن  ھناك  فرصة  وحیدة  لتأمین  إقرار القرار 

زان  الى   ونبھت  سو’ ینبغى  أن  تضمن  جیبوتى  فى  القرار  
أن  المجتمع  الدولى  لم  یواجھ  إرتریا  من  قبل  بفعالیة  حین  

الیمن ،  السودان ، (  غزت   دول  مجاورة  فى  خمسة  مناسبات 
كما  لفتت  سوزان  اإلنتباه  الى  أن ) . جیبوتى إثیوبیا ،  الصومال 

ع مجلس  األمن  قد  أعطى  ارتریا  فى  ینایر  مھلة  ستة  أسابی
. " .لإلنسحاب  من  جیبوتى  أو  أنھا  ستواجھ  عقوبات 

لم  تكن  رایس  مھتمة  بتوفیر  األدلة  التى  تؤكد  مزاعمھا   .٣٩
كما  أن  مالحظاتھا  توضح  أن  كانت  ترغب   فى  . ضد  إرتریا 

 " ... -. : خداع  أعضاء  جلس ا ألمن  من  أجل  ان  مرر أجندتھا 
 موسفینى  بأن  التجارب  السابقة  توضح  ذكرت  رایس ،  یورى 

أن  مجلس  األمن  لن  یعیق  قرارًا  مقدمًا  من  قبل  عضو  من  
الدول   إفریقیة  ویحظى  بتأیید  منظمة  اإلتحاد  اإلفریقى  ، 

وأشارت  الى  أنھ  إذا  تبنت  كل  من  بوركینا  فاسو  وأوغندا  ھذا  
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سیخفض  الفرنسیون  " ؤیدونھ ، والقرار  ، فإن  البریطانیین  سی
) األوغندى (وزیر  الخارجیة . ، ولن  یعترضوا  علیھ " رؤوسھم 

كوتیسا  قال  أن  بالده  لیس  لدیھا  قلق حقیقى  على تضمین  
جیبونى  فى  القرار ، وقال  أن  كل  ما  یقلقھ  ھو  أن  اإلتحاد  

وأن مندوبى  .  األفریقى  لم  یصدر  أى  قرار یتضمن  جیبوتى 
روسیا   والصین سیشاوران  عواصمھما  قبل  الموافقة  على  

نصحت  سوزان  الوزیر  األوغندى  كوتیسا أن  ال  یكون . القرار 
وجددت  التأكید على  أن  أى  قرار  تتقدم  بھ  .   مبالغًا  فى  الحذر 

ونبھت  رایس  إلى  أنھ  إذا  كان  . أطراف  أفریقیة  لن  یفشل 
ناك  تحفظ  أو  قلق  من  قبل روسیا  والصین  ال  یمكن  تذلیلھ   ھ

"  فإنھ  یمكن  معالجة  ذلك  األمر    قبل  طرح القرار  للتصویت 
.
  

حمالت  تشویھ  متواصلة.٤
  

 ظلت  وزارة  الخارجیة  األمریكیة  ، وخاصة خالل  العشرة  .٤٠
. تھ اعوام  األخیر  یسكنھا  ھاجس الشیطان األرترى  وحكوم

فتقریرھا  السنوى  عن  حقوق  األنسان  ملىء بتحریف  
.وتشویھات  بالجملة  للحقائق  والوقائع 

وزارة  الخارجیة  اإلمریكیة  وألسباب  سیاسیة  بحتة  صنفت  .٤١
فیما  یتعلق  "  دولة  ذات  مبعث  قلق  خاص " إرتریا   ك 

علمانیة  تكن  والمعروف  أن  إرتریا  دولة  .  بالحریات  الدینیة  
اإلحترام  لكل  األدیان على  قدم المساواة  ، وإرتریا  بلد  تعایشت  

  عام  ١٤٠٠فیھ  الدیانتین  المسیحیة  واإلسالمیة ألكثر  من  
إن  التھم  الملفقة حول اإلضطھاد والمضایقات  الدینیة  . بسالم 

 فإن وللحقیقة . ظلت  تتواصل  بشكل  قوى  لتحقیق  غایات  بعیدة 
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جھة  الرصد  ھذه تھتم  بمجامیع   ثانویة   ال  یزید  عدد  أعضائھا 
وقد . عن  المائتین ، وھى  جماعات  یتم  تمویلھا  من  الخارج 

طلب من ھذه  الجماعات  أن تسجل  نفسھا  وفق  ما  تنص  علیھ 
قوانین  البالد  وأن  تعلن  دخلھا ، لكنھا  ظلت تتحدى  ھذه  اللوائح 

. روتینى ، وترفض  اإلنصیاع  لقوانین  البالد بشكل 
الخالف  حول  الحقائب  الدبلوماسیة  أخذ  حجمًا  أكبر  من  .٤٢

فالحادثین اللذین أثیرا  فى  ھذا  المجال   وقعا  . حجمھ  الحقیقى 
عندما  بدا  أن  اإلشارات  الخارجیة  الموضوعة  على  اقفاص 

ومھما  یكن  .    معلن  عنھا الشحن   مختلفة  عن  المحتویات  ال
وقد  طلب  من  . فإن  ھذه  الحاویات  لم  تحتجز  فى  األخیر 

السفارة  أن تسمح  لمسؤولى  الجمارك  فتح  ھذه  الحاویات  
ولكن  حین  لم  تستجب  .  بحضور  موظفى  السفارة  األمریكیة 

یث  السفارة  لذلك  طلب  منھا  أن  تعید  ھذه  الحاویات  من  ح
مثل  ھذا  الحادث  وقع   فى  مناسبتین  فقط ، وفیما  عدا  . أتت

ذلك  فإن  السفارة  األمریكیة  ظلت تتمتع  بحقوق  ال  تشوبھا  أى  
وللحقیقة  فإن السفارة  اإلمریكیة  . قیود إلدخال مئات  الحاویات 

تشغل  من  داخلھا  محطة  إعادة  بث  إذاعى  دون  إشعار  
إلرتریة  ودون  أن  تسعى  للحصول  على  إذن  الحكومة  ا

بتشغیل  مثل  ھذه  المحطة  كما  ھو  منصوص  علیھ  فى  إتفاقیة  
.فینا حول  العالقات  الدبلوماسیة 

إن  إغالق القنصلیة  اإلرتریة  فى أوكالند  ال یمكن  تفسیره  .٤٣
 ، فبالدرجة  األولى ، كانت السلطات " معاملة  بالمثل " بأنھ  

اإلمریكیة   قد  إتخذت  إجراءات  عدة  ضد السفارة اإلرتریة  فى 
واشنطن  بما  ذلك ، مصادرة  أموال  ووثائق  بشكل  غیر  قانونى  
، لكن  الحكومة  اإلرتریة لم  تتخذ  بالمقابل  أى  رد  فعل  إنطالقًا 
من  مبدأ  المعاملة  بالمثل  ، أما  قرار  فرض  قیود  على  سفر  
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انب  فى  إرتریا   الذى بدىء  العمل  بھ  مؤخرًا  ، والذى  األج
ُأتخذ على  ضوء  األوضاع  المتوترة  مع إثیوبیا  فإنھ   لم  یكن   
یستھدف السفارة األمریكیة  لوحدھا  ، ومثل  ھذه  اإلجراءات  
المؤقتة  التى  تتسم  بمثل  الطبیعة  تعتبر  ممارسات عادیة   تقوم  

لذا  ال  یمكن  أن  یكون  تفسیر . بشكل  روتینى بھا  الدول  
مساعدة  وزیر  الخارجیة  مقنعًا  فى  ھذا  السیاق ، ولھذا  لیس  

 أمریكى  یقیمون  فى  إرتریا  قد  تأثروا  سلبًا  ٤٠٠ھناك  أیضًا   
. بھذا  اإلجراء 

و زعزعة  إستقرار  "  رعایة  اإلرھاب " إن  إتھامات   .٤٤
  المزاعم  األكثر  منافیًة  للمنطق  والعقل ، بل  ھى ھما " المنطقة 

إن  . مزاعم  تناقض الغایات  البعیدة  لوزارة  الخارجیة  اإلمریكیة  
موقف  إرتریا  تجاه  الصومال  قد أعلن  عنھ   بوضوح  فى  أكثر  
من  مناسبة  ومنبر    بما  فى  ذلك منبرى دورات  إجتماعات  

إن  مساواة مطلب  إعادة  بناء . مم  المتحدة  منظمتى اإلیقاد  واأل
" الصومال   ، بعد  عشرون  عامًا  من األذى  والخراب ،  ب 

یعتبر  إما  جھل  ال  یغتفر  ، أو  تشویھ  "   اإلرھاب اإلسالمى
وكما أكدت  إرتریا  بإستمرار  فإن  .  متعمد  للحقائق  والوقائع 

ابیین  الدولیین   ال  یمكن  بأى  وجود  إثنین  أو  ثالثة  من  اإلرھ
حال  أن  یبرر   ، ومھما  تمت  محاولة  الشطح  بالخیال ، غزو  
بلد  ذو  سیادة  ، وقتل عشرات  اآلالف  والتسبب  فى  نزوح ما  

.یقارب  النصف  ملیون  من  المدنیین 
أما  تھمة زعزعة  اإلستقرار فإنھا  منافیة  للعقل  والمنطق  .٤٥

لقد  غزت  أثیوبیا  الصومال  فى  إنتھاك  صریح  ف. أیضًا 
تالئم  الواقع " لقرارات  مجلس  األمن  التى   تم  تعدیلھا  ل 

غزو  . لمجرد أن الوالیات  المتحدة األمریكیة  تؤید ذلك " الجدید 
أثیوبیا  للصومال تم  التخطیط  لھ  منذ  أمد طویل بتشجیع  ضمنى  
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  المعنیة  التابعة  للوالیات  المتحدة  مع الوكاالتوتخطیط  مشترك 
إن إثیوبیا تنتھك  القانون  الدولى بإحتاللھا إلراضى . األمریكیة 

 ، وما  یترتب  على  ذلك من  حالة  خاضعة  للسیادة  اإلرتریة 
.دائمة  من التوتر  وعدم  اإلستقرار  اإلقلیمى 

یجابى  على  نفس  المسار   ال  یمكن  أن  یوصف  الدور  اإل.٤٦
" . تأثیر  إیجابى  ألسباب خاطئة " إلرتریا  فى  السودان  ب 

صحیح  أن  ارتریا  قد  قامت  فى  مطلع  التسعینات  وبالتعاون  
مع أوغندا وإثیوبیا  بوضع  سیاسة  إحتواء  ضد  السودان  عندما  
كانت  حكومة  الخرطوم  تغازل  اإلرھاب ، وعندما  كان  مقر  بن  

 على  األقل بشكل  –حینھا كانت  الوالیات  المتحدة . ك  الدن  ھنا
"  . دول الجبھة  األمامیة"  تدعم  ما  كان یسمى  وقتھا  –إسمى 

من  الواضح أن  مساعدة  وزیر  الخارجیة  لم  تراجع  ، أو  أنھا  
أنھا  إختارت  أن تتعمد تجاھل  المواقف  المعروفة  لحكومتھا  فى  

.الماضى  القریب 
أكثر  من  ذلك ظلت  الوالیات  المتحدة  تعمل  بشكل  محموم .٤٧

 من  أجل  عزل  – خاصة  خالل  الخمسة أعوام  األخیرة –
إرتریا  ، وتقلیص  حجم  اإلستثمارات  والتعاون اإلقتصادى مع  

البرقیات  التالیة  . أوروبا والشرق  األوسط على  نحو  خاص 
.الت توضح مدى إتساع  نطاق  ھذه  الحم

م وتحت  ٢٠٠٩ مایو ٢٩حسبما  جاء  فى  البرقیة المؤرخة ب .٤٨
أیھ للشؤون  . أم . أف إجتماع  مع الفریق  البلجیكى: عنوان 

فإنھ  وأثناء   APRIL  23 A/S  CARTERMS األفریقیة 
قام  مسؤول ) م ٢٠٠٩ أبریل ٢٣فى  صباح ( إستراحة  اإلفطار  

 كارتر ، والمدیر األول  للفرع  الشؤون األفریقیة  الزائر فیلیب
 مییتشیلى قافن  باإللتقاء مع  فریق  NSCاألفریقى من  مؤسسة 

  البلجیكى ، وكرر  فیلیب  إتھاماتھ  إلرتریا  MFAأفریقیا 
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تساءل  " ... وإستفسر عن  مساعدات  اإلتحاد  األوروبى إلرتریا 
  اإلتحاد  كارتر أیضًا  عن  الھبة  المالیة الكبیرة  المقدمة من

وعبر  كارتر  عن  أملھ  فى  أن  ... األوروبى  للنظام  اإلرترى 
یدعم  المجتمع  الدولى نداءات  اإلتحاد  األفریقى لفرض  العقوبات 

كما تساءل  كارتر  عن  الحكمة  من  وراء تقدیم  اإلتحاد  . 
 ملیون یورو للنظام  اإلرترى  المنبوذ  الذى ١٢٢األوروبى لمبلغ 

... "زع  إستقرار  المنطقة یزع
)  رئیس  الوزراء(  خالل  محادثاتھ مع ملس  زیناوى .٤٩

م ،  أفشى نائب  مساعد ٢٠٠٩ نوفمبر ١٩األثیوبى  فى  یوم  
وزیر  الخارجیة  للشؤون  اإلفریقیة المستر كارل ویفكوف السر 

" ... المتعلق  بحملة  الوالیات  المتحدة  األمریكیة  لعزل  إرتریا 
فق كارل ویفكوف على أنھ  ال یوجد  دلیل  بأن  إرتریا  قد  إت

 من  أن  - أضاف -حسنت  من  سلوكھا ، وذلك  على  الرغم  
الرئیس إسیاس  قد  شرع  فى  شن ھجوم إستھدف  الدبلوماسیین  
األوروبیین ، وھو  مؤشر یوضح  أنھ  ربما  یضع  فى  اإلعتبار  

 لملس  زیناوى أن  الوالیات  أكد كارل ویفكوف. خیارات  أخرى 
المتحدة  ستظل  ملتزمة بالعمل  على  جعل  مجلس  األمن  یفرض  
عقوبات  على  نظام  أسمرا  ، وأنھا  ستواصل العمل  لتوسیع 

وأوغندة من  خالل  دفعة  P3 النقاش بحیث  یتجاوز مجموعة  
ن  وقال  أ. قویة من  قبل  الوالیات  المتحدة  واألمم  المتحدة 

حكومة  الوالیات  المتحدة  قد وسعت  جھودھا  لقطع  الدعم  عن  
وأشار  فى  ھذا  السیاق  الى  أنھ قد  تم  إرسالھ  فى  جولة  . أسمرا 

الى  كل  من  القاھرة والریاض ، وجدة  ومدن  أخرى لتشجیع  
الجھود التى  تقطع  تدفق  المساعدات  الى  أسمرا ، والعمل  فى  

ت  على الحصول  على  دعم  ملموس للحكومة  اإلنتقالیة  نفس  الوق
وقال  أنھ  الحظ  أن  عددًا  من دول  اإلتحاد  . الصومالیة 
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األوروبى التى  كانت  تدعم  أرتریا  أكثر  من  غیرھا  فى  السابق  
قد  بدأت تقبل  حقیقة  أن أرتریا  تلعب  دورًا   سلبیًا  خطیرًا  

، وأن المملكة  المتحدة  بدأت  تؤمن  اآلن  أن  للغایة  فى  المنطقة 
... " .إرتریا  باتت تشكل تھدیدًا  جدیًا  ألمنھا  الداخلى 

  األسباب  الكامنة  وراء العداء التضلیلى  للوالیات  -٥
المتحدة  األمریكیة

 اللولبیة  التى  تمیز  عداء   السیاسة  األمریكیة  تجاه إرتریا  .٥٠
وھذه  حقیقة  تأكدت  فى  . فى  سبب  مھیمن واحد یمكن  أختزالھا 

الخمسینات  من  القرن  الماضى  وھا  ھى  تتأكد  اآلن   ، وھذا  
السبب  ال  عالقة  لھ  بمبادى  القوانین  الدولیة أو  قیم  العدالة   

فقد  دأبت  الوالیات  المتحد على  .  والدیمقراطیة  وحقوق  اإلنسان 
بیا  ھى  خیر  من  یخدم  مصالحھا  وإستراتیجیتھا  اإلعتقاد بأن أثیو

فى  المنطقة  ، وذلك بغض  النظر  عن الحجج  الفلسفیة  التى  
ھذه  السیاسة  الثابتة .  یطرحھا  النظام  الحاكم  فى أدیس  أبابا 

والمھیمنة   رسمت  أثناء   فترة  الحرب  الباردة  فى  الخمسینات ، 
" ر  عن ھذه السیاسة بوضوح  بعبارة  وفى  الوقت  الحاضر یعب

اإلقلیمى والتى  تم  اإلفصاح  عنھا بوضوح فى "  دول  اإلرتكاز 
. م ٢٠٠٢إستراتیجیة األمن  القومى  للوالیات  المتحدة  لعام 

وحینما  نستعید ما  حدث خالل  النصف  الثانى  من  القرن  .٥١
 إرتریا أو  الماضى   نكتشف  أن ھذه  السیاسة  ال  تخدم مصالح

أثیوبیا  أو  المنطقة  بشكل  عام  وال  حتى  مصلحة  الوالیات  
المتحدة نفسھا  ومن  سوء  الحظ  أن  نالحظ  أن حماقات  القرن  

.الماضى  لم  یتم  إصالحھا  فى  الوقت  الحاضر 
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