
 

 بيان صحفي

 
 

وجهت اإلدارة األمريكية اتهامات غير مقبولة إلى إريتريا معلنة عن إجراءات ذات صلة ستتخذها 

 ضد رئيس أركان قوات الدفاع اإلريترية بموجب ما أسمته "قانون ماغنيتسكي العالمي".

واالبتزاز إن حكومة إريتريا ترفض ، نصا وروحا ، المزاعم التي ال أساس لها من الصحة 

 الموجه ضدها.

ليست هذه ، في الواقع ، المرة األولى التي تطلق فيها اإلدارة األمريكية حمالت التشهير التي ال 

 2021مارس  13أساس لها ضد إريتريا. وفي ردها لوزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكين في 

بعض االستنتاجات على ، أوضح وزير خارجية إريتريا بأنه "من المؤسف أنك توصلت إلى 

أساس تضليل إعالمي ال أساس لها من الصحة. كما أنني أشعر بالقلق من لهجة رسالتك التي يبدو 

أنها تعود إلى السياسات غير البناءة التي اتبعتها اإلدارات األمريكية المتعاقبة بشأن إريتريا خالل 

حادة في هذه الرسالة ، لكنني آمل الثالثين عاًما الماضية. ال أرغب في الخوض في التفاصيل ال

 بصدق أن يتم معالجة ذلك في الوقت المناسب ".

في مواجهة االتهامات المتكررة وغير المبررة ، ال يمكن إلريتريا أن تظل صامتة. في ظل هذه 

الظروف ، تدعو إريتريا اإلدارة األمريكية إلى إحالة القضية إلى محكمة مستقلة إذا كانت لديها 

 حقائق إلثبات مزاعمها الكاذبة.بالفعل 

كما تحث حكومة إريتريا مجلس األمن الدولي على تحمل مسؤوليته في ردع االنتهاكات الصارخة 

 للقانون الدولي وسيادة الشعوب واألمم من قبل الواليات المتحدة األمريكية والسعي إلى اإلنصاف.

 وزارة الشئون الخارجية

 أسمرا

 2021أغسطس  23
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 2021أغسطس  23المذكرة الدبلوماسية األمريكية 

 215/21رقم 

 

حكومة في تود سفارة الواليات المتحدة األمريكية ، باحترام ، إبالغ وزارة الخارجية 

 صنفصباًحا بتوقيت شرق الواليات المتحدة ، ست 10:30دولة إرتريا أنه في الساعة 

بموجب  فلبوس ولديوهنسأركان قوات الدفاع اإلرترية الجنرال  رئيسالواليات المتحدة 

لكونه قائدًا أو مسؤواًل لكيان  ،حقوق اإلنسان بشأن لمساءلةلالعالمي  ماغنيتسكيقانون 

( شارك أو شارك أعضاؤه في انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان قوات الدفاع اإلرترية)

ارتُكبت أثناء الصراع المستمر في إثيوبيا. تأسف السفارة ألن الوزارة رفضت منح القائم 

في  زير الخارجية عثمان أو أي مسؤول آخروباألعمال ووكر موعدا مع معالي 

وح االحترام المتبادل رناءا على يفضل، ب كان القائم باألعمال ووكرووزارة. ال

والصراحة التي تميز عالقتنا الثنائية ، تقديم النقاط التالية شخصيًا واإلجابة على أي 

 أسئلة.

قامت قوات ومسؤولة عن مجازر ونهب واعتداءات جنسية.  قوات الدفاع اإلرترية

 مؤسساتباغتصاب وتعذيب وإعدام مدنيين وتدمير ممتلكات ونهب  الدفاع اإلرترية

 ية.تجار

أطلقت النار عمدا على مدنيين في الشارع ونفذت عمليات تفتيش اإلرترية قوات الدفاع 

قسرا من  ويةمن منزل إلى منزل ، وأعدمت رجاال وصبية ، وطردت أسر تيغرا

 مساكنهم واستولت على منازلهم وممتلكاتهم.

وري ودائم تطالب الواليات المتحدة الحكومة اإلرترية بسحب قواتها العسكرية بشكل ف

 من إثيوبيا.



تؤكد الواليات المتحدة على ضرورة الضغط على جميع أطراف النزاع في شمال إثيوبيا 

 إلنهاء العنف على الفور والبدء في مفاوضات وقف إطالق النار.

 على بنين، الذي ي 13818 ( رقم.E.Oألمر التنفيذي )وفقًا ل فلبوسالجنرال  صنيفيتم ت

ويستهدف مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان  العالمي ماغنيتسكسوينفذ قانون 

 والفساد في جميع أنحاء العالم.

جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات األشخاص  ه يتم حظرنتيجة لهذه العقوبات ، فإن

تحت المحددين والموجودة في الواليات المتحدة أو في حوزة الواليات المتحدة أو 

في المائة أو  50ات مملوكة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، بنسبة وأي كيان ،سيطرتها

أكثر من قبل األشخاص المحددين ، ويجب إبالغ مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع 

تحظر لوائح مكتب مراقبة األصول األجنبية و(. OFACلوزارة الخزانة األمريكية )

األمريكيون أو داخل )أو عبر( بشكل عام جميع المعامالت التي يقوم بها األشخاص 

الواليات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات األشخاص 

 الذين تم تحديدهم أو حظرهم بطريقة أخرى.

تعتزم الواليات المتحدة إرسال إشارة قوية لجميع الجهات المسلحة في شمال إثيوبيا 

مايو إلى  6ا عواقب. خالل زيارته في مفادها أن انتهاكات حقوق اإلنسان ستكون له

سياس مخاوف الواليات المتحدة إ، أوضح المبعوث الخاص فيلتمان للرئيس  اأسمر

الشديدة بشأن السلوك المؤسف للقوات اإلرترية في تيغراي وإمكانية فرض عقوبات إذا 

 .رتريةاستمرت انتهاكات حقوق اإلنسان وإذا لم تنسحب قوات الدفاع اإل

الدفاع الوطني  اتية إلى تيغراي وهي تدعم عمليات قورترقوات الدفاع اإل عادتلقد 

، فإن  بصورة شخصيةكما قلنا لكم مراًرا وتكراًرا علنًا وواإلثيوبية في شمال إثيوبيا. 

في إثيوبيا يؤدي إلى تفاقم الصراع ، وزعزعة  رتريةاستمرار وجود قوات الدفاع اإل

على وم نحو وقف إطالق النار عن طريق التفاوض. استقرار إثيوبيا ، وإعاقة التقد

 القوات اإلرترية االنسحاب الفوري والدائم من إثيوبيا.

، كانت الواليات المتحدة واضحة جدًا  2020ي في نوفمبر امنذ بداية الصراع في تيغر

: إنهاء الصراع ، وتوفير وذلك عبر بشأن نهجها لتحسين الوضع في شمال إثيوبيا

واألمن  ،في شمال إثيوبيا ، وإحالل السالمدات اإلنسانية إلى المحتاجين وصول المساع

 يعرضي وشمال إثيوبيا االنزاع المستمر في تيغران في شكل حل سياسي تفاوضي. 



الوحدة الوطنية واالستقرار والسالمة اإلقليمية للدولة اإلثيوبية ، وبالتالي أمن منطقة 

 القرن األفريقي الكبرى ، للخطر.

ال تؤيد الواليات المتحدة أو تدعم أي مجموعة أو طرف معين في هذا الصراع. نحن 

ندعم إثيوبيا مستقرة وآمنة وموحدة. لقد طالبنا مراًرا وعلنًا الجبهة الشعبية لتحرير 

تيغراي ، وقوات أمهرة اإلقليمية ، وقوات الدفاع الوطني اإلثيوبية ، والميليشيات 

، بإنهاء هذه األزمة والتحرك نحو  الدفاع اإلرتريةكذلك قوات اإلقليمية المرتبطة بها و

تريون اإلروقف إطالق النار عن طريق التفاوض في مصلحة حماية المدنيين بمن فيهم 

 وغيرهم من الالجئين المدنيين في المنطقة ، والحفاظ على وحدة الدولة اإلثيوبية.

الشروع في مفاوضات وقف إطالق ي ايتعين على الحكومة اإلثيوبية وجبهة تحرير تيغر

النار على الفور ودون شروط مسبقة. يجب أن يؤدي هذا إلى حوار أوسع إليجاد حل 

 سياسي دائم للصراع.

أخيًرا ، دعت الواليات المتحدة مراًرا وتكراًرا جميع الجهات المسلحة في تيغراي إلى 

في ذلك تلك المتعلقة بحماية  االمتثال اللتزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي ، بما

المدنيين ، وأوضحت أن المسؤولين عن الفظائع وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي 

 .تهمقوق اإلنسان يجب محاسبوح

على المسؤولين عن  ثمنهذا التصنيف للجنرال فيليبوس هو خطوة أولى لفرض 

 االنتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في تيغراي.

لواليات المتحدة األمريكية هذه الفرصة لتؤكد لوزارة خارجية دولة تنتهز سفارة او

 إرتريا أسمى آيات التقدير.

 

 . اسفارة الواليات المتحدة األمريكية ، أسمر

 .2021أغسطس  23

  



 رسالة من وزير الخارجية األمريكي إلى وزير خارجية إرتريا

 يةةالخارجراوز

 واشنطن

 2021مارس  8

 

 صالحعثمان السيد معالي 

 وزير خارجية دولة إرتريا

 اأسمر

 

 عزيزي السيد الوزير:

كوزير للخارجية. آمل أن أعمل بشكل  عملي بدأتأشكركم على رسالتكم األخيرة عندما 

تريا لمعالجة أكثر القضايا إلحاًحا في المنطقة ، بما في ذلك أزمة إربناء معكم ومع دولة 

ستعتمد إلى حد كبير على اإلجراءات التي تقرر تيغراي. ومع ذلك ، فإن عالقتنا الثنائية 

 اتخاذها بشأن أزمة تيغراي. محكومتك

تشعر الواليات المتحدة بقلق عميق إزاء وجود القوات العسكرية اإلرترية في منطقة 

توثق انتهاكات  ةالمدني نظماتتيغراي بإثيوبيا وإزاء تقارير متعددة لألمم المتحدة والم

هذه القوات. وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألكرر دعواتنا لسحب  حقوق اإلنسان على أيدي

هذه القوات على الفور. ال يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا في وجه الفظائع التي 

 ترتكب في تيغراي. يجب محاسبة المسؤولين.

ندعو جميع أطراف نزاع تيغراي إلى إعالن وقف األعمال العدائية من جانب واحد دون 

سبقة. سيساعد هذا في تخفيف معاناة شعب تيغراي والسماح للمساعدات الدولية شروط م

 التي تشتد الحاجة إليها بدخول المنطقة.

إننا نواجه العديد من األزمات في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك منطقة القرن األفريقي 

، ومن الضروري أن تعمل جميع البلدان معًا بشكل سلمي لمواجهة هذه التحديات 



التاريخية. يعتمد مواطنونا اآلن أكثر من أي وقت مضى على قيادتنا ؛ لدينا فرصة 

 متجذر في الحرية واالزدهار للجميع. ومسؤولية لبناء مستقبل سلمي

 

 تقبلوا تحياتي

  أنتوني ج. بلينكن



 130321رد وزير الخارجية عثمان صالح على وزير الخارجية األمريكي 

 ٢٠٢١مارس  ١٣،  اأسمر

 

 أنتوني ج. بلينكين معالي السيد

 وزير الخارجية

 الواليات المتحدة األمريكية

 واشنطن العاصمة.

 

 الخارجية ، عزيزي السيد وزير

 اسمحوا لي أن أقدم لمعاليكم تحياتي وأطيب تمنياتي بالنجاح في مسؤولياتكم الثقيلة.

 مارس هذا الشهر. 8اسمحوا لي أيًضا أن أشكركم على رسالتكم المؤرخة 

من المؤسف أنك توصلت إلى بعض االستنتاجات على أساس معلومات مضللة غير 

فإن المشاورات السابقة للتأكد من وجهات نظرنا مؤكدة من وسائل اإلعالم. في رأيي ، 

 كانت ستساهم في تكوين صورة دقيقة وشاملة باإلضافة إلى فهم أفضل.

أيًضا من لهجة رسالتك التي يبدو أنها تعود إلى السياسات غير البناءة  تعجببالأشعر 

الماضية. ال  التي اتبعتها اإلدارات األمريكية المتعاقبة بشأن إرتريا في الثالثين عاًما

أن يتم أرغب في الخوض في تفاصيل دقيقة في هذه الرسالة ، لكنني آمل بصدق في 

 في الوقت المناسب. تصحيح ذلك

لكني أود أن أغتنم هذه الفرصة ألطمئن سعادتكم على أن حكومة إرتريا لن تدخر جهدا 

لية: احترام القانون لتنمية عالقات ثنائية حقيقية وتعاون على أساس المعايير األساسية التا

الدولي ؛ احترام سيادة واستقالل الدول والشعوب ؛ عدم التدخل في الشؤون السيادية ؛ 

 وهذا ال يستند إلى منطق القوة أو استخدامها أو التهديد باستخدامها.

 ،مع تحياتي

 عثمان صالح


