
   

adal61.net     ة�ة تجدونها ا$ضا ع  الموقع الرس�� لجبهة التح�ر اإلرت  هذە ال+*(

ة  نصف شه�ة  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التح�ر اإلرت�ة  ـــ   م٢٠٢١نوفمبر  ١٥ ٥٣العدد و<الة األن>اء اإلرت�ة :*(

رئيس الجبهة يشارك في لقاء رؤساء 
 التنظيمات المكونة للمجلس الوطني 

شارك المناضل محمد اسماعيل همد رئيس جبهة التحرير 
االرترية  في اللقاء التشاوري لرؤساء التنظيمات 
واالحزاب السياسية المكونة للمجلس الوطني االرتري 
للتغيير الديمقراطي ، والذي دعى له المكتب التنفيذي 
للمجلس الوطني االرتري للتغيير الديمقراطي ،وذلك يوم 

م ، بوسيلة الزوم ، ٢٠٢١نوفمبر  ١٣السبت الموافق 
ناقش االجتماع المستجدات التي تعج بها منطقتنا 
وتأثيراتها على وطننا وشعبنا و خاصةً تطورات الحرب 
في أثيوبيا ، و قد تميزت المناقشات بالشفافية و الوضوح 
من أجل تغليب المصلحة العليا للشعب وما يضمن وحدة 
المجلس وتماسكه هذا ومن المقرر ان تتواصل جلسات 
الرؤساء  لمناقشة ما تبقى من جدول االعمال ، كما 
حرص الحضور على أهمية عقد االجتماع  الدوري الثاني 

للقيادة المركزية خالل الفترة القامة والذي تأجل ألكثر من 
عام بسبب جائحة كرونا ، كما سوف يتناول اجتماع 
الرؤساء توحيد المواقف والخطط التي من شأنها تطور 
أدوات المجلس كمظلة جامعة معظم القوى السياسية كما 
لها شراكات مع من خارجها من تنظيمات وفق اللجنة 
التنسيقية التي تسعى لتنسيق كل جهود المقاومة حتى 
تضع حد لعبث عصابة افورقي بمقدرات األرض والشعب 
بل باستعدادها لتجنيب الوطن والمواطن نتايج سقوط 

 الدكتاتورية .

  

عقد فرعي جبهة التحرير االرترية بكندا وشمال امريكا اجتماعهما 
نوفمبر الجاري عبر وسيلة الزوم   ٧الدوري في يوم األحد بتأريخ 

بحضور عضو المكتب التنفيذي مسؤول دائرة الثقافة واالعالم 
ومسؤول شؤون أروبا و امريكا وناقش االجتماع ما تمر به 
المنطقة وخاصة أثيوبيا و السودان واثره على شعبنا ووطننا و 
عبر الحضور عن المحازير التي قد تؤدي الى نتائج كارثية على 
المنطقة وعلى وطننا الحبيب على وجه التحديد، ومن جهة ثانية 
وعبر االجتماع عن دعمه الالمحدود للخطوة الوحدوية التي تمت 
بتكوين االئتالف الوطني الديمقؤاطي االرتري آملين ان تكلل 
بالنجاح واتمام الوحدة الكاملة في موعدها المضروب. وأكد  
الحضور على مضاعفة جهود عضوية الجبهة وخاصة في 
المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة كما قام رئيسى الفرعين  
بشرح أهمية مضاعفة العمل ودعم التنظيم كما عبر المناضل 

رئيس مكتب أروبا وامريكا  في دائرة العالقات الخارجية عن  
تقديره لدور الفروعين مثمنا النشاط الذي يقومان به وحالة 
االنضباط التنظيمي بين اعضائه محييا نضاالتهم . في الختام  
االجتماع عقي  عضو المكتب التنفيذي رئيس دائرة االعالم 

 والثقافة على اسئلة ومالحظات الحضور .

 

 فرعي جبهة التحرير االرترية بكندا و شمال  امريكا يعقدان اجتماعهما الدوري
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 فرع االئتالف الوطني الديمقراطي يقيم يوم تأبيني لقادة جيش التحرير اإلرتري
شهدت مينة القاهرة امسية تأبينية  والتي أقامها  فرع االئتالف 

/ نوفمبر ٧الوطني الديمقراطي وذلك في يوم األحد الموافق 
اللواء عثمان محمد أحد . الجاري لروح فقيدي الوطن المناضلين

قادة حيش التحرير االرتري والذي شهدت بطوالته هضاب 
ووديان ارتريا  مقاتال وقائدا ، والذي كان متمسًكا بعدالة قضيته 

والمناضل الدكتور عبد الحفيظ  .حتى آخر لحظه من حياته
سعدالدين   أحد مقاتلي الرعيل االول لثورة شعبنا والذي حمل 
البندقية مقاتال وطبيب يمارض جرحي ومرضى  جيش التحرير 
 .والذي شهدت مواقفه الصلبة جماهير شعبنا بالداخل والخارج

بدا الحفل بكلمه ترحيبيه باسم االئتالف الوطني الديمقراطي االرتري ومن ثم تناول سيرة كل من الفقيدين ودوره وتضحياته 
من اجل وطنه، وتحدث عدد من الرعيل والمناضلين الحضور الذين تعرفوا عليهم إبان الكفاح المسلح عن مآثرهم وتضحياتهم 

 وكانت المشاركات معبره عن دورهم الكبير في مسيرة شعبنا النضالية. 

 

 أحد قيادات جيش التحرير يترجل شهيدا
يتقدم المكتب التنفيذي لجبهة التحرير االرترية بالتعازي القلبية الى اسرة المناضل الUقUائUد 
عثمان محمد وكل رفاقه الزين زاملوه منذ التUحUاق بUالUعUمUل الUوطUنUي مUقUاتUال وقUائUدا فUي 
صفوف جيش التحرير االرتري البطل وكل مUعUارفUة ورفUاقUه فUي جUبUهUة االنUقUاذ الUوطUنUي 

م ٠٣/١١/٢٠٢١االرترية ، استشهد القائد عثمان محمد في مدينة القاهرة يوم االربUعUاء 
واذي اتى اليها مستشفيا ، سائلين الموللى عزوجل ان يتقبله قبوال حسنا وان يUجUعUل كUل 
ما قدم في ميزان حسناته ، المناضل عثمان محمد من القيادات البارزة في جيش التحUريUر 
االرتري تميز بحنكته القيادية وقدرته على الصبر والجلد ، تدرج في العمل القUيUادي حUتUى 

ثم قائدا له بالوكالة ، وبعد االزمة السيUاسUيUة والUتUنUظUيUمUة  ٧٢وصل الى نائب قائد اللواء 
للجبهة واصل نضاله مدافعا عن  ما آمن به وتحمل في سUبUيUلUه شUتUى صUنUوف الUعUذاب ، 

تميز  الراحل المقيم الشهيد عثمان محمد بقوة االرادة  والتحدي وظل صامدا الى يوم استشهاده من اجل حق شعبه في الحUريUة 
 والUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUكUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUرامUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUة .
 رحUUUUم هللا الUUUUقUUUUائUUUUد عUUUUثUUUUمUUUUان وجUUUUعUUUUل قUUUUبUUUUره روض مUUUUن ريUUUUاض الUUUUجUUUUنUUUUة وانUUUUا W وانUUUUا الUUUUيUUUUه راجUUUUعUUUUون
 الUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUمUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUكUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUتUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUب الUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUتUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUنUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUفUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUيUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUذي 

 م٠٥/١١/٢٠٢١
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 االدارة االمريكية تفرض عقوبات على بعض مؤسسات النظام واثنين من قياداته     

في تطور الفت لألحداث المتسارعة في منطقتنا اصدرت االدارة 
 ١٤٠٤نوفمبر الجاري االمر التنفيذي رقم  ١٢االمريكية في 

والذي يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على بعض مؤسسات 
ارترية على خلفية النزاع االثيوبي بين الحكومة المركزية 
االثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تقراى والذي دخل عامه 
الثاني في الرابع من نوفمبر الحالي ، وتقول االدارة االمريكية 
ان االجراءات تستهدف الجهات الفاعلة االرترية التي ساهمت 
في االزمة مما اضر باستقرار الدولة االثيوبية حسب ما ورد في 

القرار ، وذكر القرار ان وجود القوات االرترية يمثل عقبة امام انهاء القتال ووصول المساعدات االنسانية ، واشار الى ان االمر 
التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن يستهدف فقط الجهات الفاعلة والمساهمة في االزمة المستمرة في اثيوبيا وليس موجها الى 
الشعب االثيوبي واالرتري. وقالت أندريا جاكي ، مديرة مكتب مراقبة األصول األجنبية: "إننا ندين الدور المستمر الذي تلعبه الجهات 
الفاعلة اإلريترية التي تساهم في العنف في شمال إثيوبيا ، والذي أضعف حالة االستقرار والسالمة وأدى إلى كارثة إنسانية". 
ستواصل وزارة الخزانة استخدام جميع أدواتنا وسلطاتنا الستهداف وفضح أولئك الذين تطيل أفعالهم األزمة في المنطقة ، حيث يعاني 
مئات اآلالف. يجب أن تأتي أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة. والواليات المتحدة على استعداد التخاذ إجراءات 
إضافية ، بما في ذلك ضد حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تقراي ، إذا لم يكن هناك تقدم ملموس نحو وقف األعمال العدائية ". 

،  لة اما األفراد والكيانات اإلرترية المدرجة اليوم في القرار التنفيذي  هي قوة الدفاع اإلريترية ، والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدا
صندوق حدري ، شركة البحر االحمر وهى شركة تجارية متعددة االغراض مملوكة  لحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة 
باإلضافة الى كل من  الجنرال أبراها كاسا  مدير جهاز االمن الوطني وحقوص قبرهوت عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس المكتب 
االقتصادي فيه.  والرئيس التنفيذي لشركة البحر االحمر القابضة ، وذكر االمر التنفيذي ان الجهات واالفراد المشمولين في هذا ألمر 
التنفيذي لكونهم مشاركين ومساهمين فاعلين في الحرب في شمال اثيوبيا. وتجدر االشارة هنا ان القرار االمريكي اتى على اثر االزمة 
االثيوبية على الرغم من وجود سلطة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة على سدة الحكم واذاقت الشعب االرتري االمرين من ظلم 

 واضطهاد ولم يتحرك المجتمع الدولي وعلى رأسهم الواليات المتحدة االمريكية.

 المناضل الجسور حفيظ سعد الدين أحد الكوادر الميدانية البارزة شهيدا

م بمدينة مولبرن ،  المناضل الكبير أحد  قUيUادة الUجUيUش االبUيUض ٠٤/١١/٢٠٢١نتقل الى الرفيق االعلى شهيدا باذن هللا يوم الخميس 
للثورة االرترية القائد حفيظ سعدالدين بدالى، بعد عطاء قدم فيه زهرة شبابة لقضية شعبه ووطنه ارتريا منذ ان كان يافعا حيث الUتUحUق 
بالخاليا االولي لحركة تحرير في وقت مبكر فكان نعم المناضل الملتزم والمتفاني في اداء الUواجUب حUتUى انUتUقUل الUى جUبUهUة الUتUحUريUر 

م مقاتال في صفوف جيش التحرير البطل حامال السالح في وجه العدو المغتصب . التحق الUمUنUاضUل بUالUجUهUاز ١٩٦٥االرترية في العام 
م ، وشUغUل عUدة ١٩٦٨الصحي لجبهة التحرير االرترية بعد ان نادل دورة تدريبية في التمريض بالجمهورية العربية السورية في العام 

مواقع قيادية في الUجUهUاز اخUرهUا مسUؤل الUخUدمUات الصUحUيUة بUجUهUاز الUخUدمUات 
االجتماعية الذي تراسة المناضل الشهيد صالح محمد محمود بعد المؤتمر الوطني 
الثالث ، واستمر في مهامة  بعد دمج التنظيمات الثالثة فيما عرف باتUفUاقUيUة جUدة 
الى التحرير. هاجر الى استراليا ملتحقا باسرته التي سبقته اليها فUي تسUعUيUنUيUات 

الUUUUUUقUUUUUUرن الUUUUUUمUUUUUUاضUUUUUUي، عUUUUUUاش مUUUUUUرتUUUUUUبUUUUUUطUUUUUUبUUUUUUا بUUUUUUالUUUUUUوطUUUUUUن                                                 
 وهمومه            الي                         يوم                          رحUيUلUه. 
من يعرف المناضل حفيظ عن قرب يعرف فيه كل الخصال  الحميدة فUهUو اب واخ 
 الUUUUجUUUUمUUUUيUUUUع مUUUUتUUUUوضUUUUع رقUUUUيUUUUق الUUUUقUUUUلUUUUب صUUUUاحUUUUب الUUUUقUUUUفUUUUشUUUUات .
رحم هللا المناضل حفيظ سعد الدين وجعل كل ما قدم في ميزان حسناته ، الUتUعUازي 

 السرته الصغيرة ورفاق دربه، وانا W وانا اليه راجعون

 المكتب التنفيذي 

 م٠٥/١١/٢٠٢١
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  ماذا يحدث داخل قوات الدفاع االرترية ؟
م ، كان تدخل  النظام في ارتريا واضًحا ٢٠٢٠منذ اندالع القتال بين الحكومة األثيوبية و حكومة إقليم التقراي في  الرابع من نوفمبر 

 ، يمكننا القول  بدأ التنسيق الميداني  بين الحكومة الفدرالبة االثيوبية ونظام أسياس افورقي قبل نشوب الحرب فعليا بزيارة آبي أحمد
وافورقي الى ساوا ، وقيل وقتها كانت بغرض االشراف على تخريج دفعات من الجيش االثيوبي  المتدربة هناك، و قد قام نظام اسياس  
بإيواء الجيش الفدرالي  في ارتريا وبكامل اعتداده وهى الخطوة التي  قوبلت برفض من قبل بعض القيادات العسكرية من قوات الدفاع 
االرترية، إال ان  عصابة افورقي قامت باعتقال كل من خالف ذلك التوجه ودفعت بقواتها الى العمق األثيوبي ، وكما يقال شهد النظام 
على نفسه بقبوله االنسحاب من أثيوبيا بعد ان كثرت عليه الضغوط الخارجية الى حد التهديد بالتدخل  على الرغم من انكاره المشاركة 
في الحرب  وسمعنا ايضا رفض تدخل النظام االرتري في الحرب الداخلية االثيوبية  من بعض قادة  جيش أبي أحمد وقد صدرت 
تصريحات من بعض القادة الكبار في الجيش الفدرالي االثيوبي ، بل وعبرت السلطات المركزية في أثيوبيا محاسبة كل من تورط في 
األعمال اإلجرامية بما فيها قوات الدفاع االرترية وامامنا تقرير لجنة حقوق االنسان االثيوبية،  هذه التصريحات التي اعتبرتها قوات 
الدفاع االرترية  استهداف لها  دون حماية من نظامها، على الرغم من ان دخولها المعركة كانت بتعليمات وتوجيهات مباشرة من 
رأس النظام واجهزته القمعية والتي تواجه حتى قوات الدفاع بالعنف  والقمع االذالل  وتغييب كل من تحسه يعترض على ما يريده 
الطاغية. رشحت مؤخر اخبارا تؤكد ارتفاع االصوات الرافضة لتنفيذ  تعليمات رأس النظام وسياسته المتعلق بالتدخل في الحرب 
االثيوبية وفي تطور تصعيدي طلب مجندي الفرقة التي كانت مرابطة في منطقة( تمبين) باقليم التقراى االثيوبي من قائد الفرقة لقاءا 
وذلك في نهاية شهر سبتمبر الماضي وتقدموا ببعض االستفسارات  أهمها لماذا لم يعلن عن الشهداء الذين فقدناهم في هذه الحرب و 
تحصل أسرهم على مساعدة؟  ثم لماذا نفقد قواتنا في  غير أرضنا ؟ وعلى الفور طلب قائد الفرقة  من الحضور قائال من  كان يؤيد 
هذا الموقف يرفع يده ، وكان موقف الجيش موحدا بان هذا يمثل رأينا جميعًا مما أضطر قيادة الجيش سحب هذه القوى و تمركزها في 
منطقة ( زالمبسا) على الحدود مع اقليم التقراى، ومن ثم  قامت استخبارات النظام بسحب بعض القيادات الوسطية والكادر ولم يعرف 
مصيرهم حتى االن.  تناولنا في نشرة وكالة األنباء اإلرترية السابقة رفض مجموعة من الشباب في منطقة عنسبا العودة إلى وحداتهم 
والتي بموجبها اقتادت أجهزة العصابة أمهاتهم وزوجاتهم حتى يعودوا الى مواقعهم وقد حول النساء الالئي تم اعتقالهن إلى أسمرا 
من موقع اعتقالهن االول في كرن وهذه ظاهرة اصبحت متكررة في معظم المواقع . وامعانا في االستمرار في دعم النظام للحكومة 
الفدرالية وحليفه آبي أحمد تم نقل بعض من الوحدات العسكرية  جًوا من قاعدة مصوع إلى أثيوبيا وقد كانت هذه الوحدات قد ابدت 
رفضها ولكنها اقتيدت الى اديس ابابا بعد ان تم تجريدها من السالح ليتم تسليحها هناك، وتفيد المصادر أن هذه القوى انخرط بعضها 
في عمليات امنية في اديس ابابا شملت اعتقال وتعذيب ولم تسلم المعارضة االرترية بالطبع والتي كان لها تواجد قبل اندالع الحرب 
فاقتاد بعض قيادات المعارضة الى ارتريا سبق وان اعلنت المعارضة االرترية اسماءهم . واستمراًرا لنهجه  المستمر في التدخل 

نوفمبر الجاري قوى أخرى تمهيًدا للترحيل إلى أثيوبيا يتم تجريد القوى من عتادها ويتم تسليحها من آبي أحمد ولكن ٥جهزه  في يوم 
هذه القوى رفضت السفر الي أثيوبيا االمر الذي جعل االجهزة االمنية تتدخل   وتضعهم  تحت الحراسة في ضواحي مصوع منطقة 
( امبات كال). بينما شددت العصابة مضاعفة التجنيد ومداهمة المنازل و اقتياد المواطنين  بالتركيز على مواقع التجمعات السكنية 
الكبيرة ، وفي صياغ اخر تأكد لنا  الهروب المستمر من قوات الدفاع االرترية والمواطنين  الى دول الجوار خاصة السودان ، وان 
النظام كثف من تعبئته المستمر والتي تحذر من ان  التقراي قادمون والبد من حمل السالح من كل الشعب بال استثناء لمواجهة هذا 
الخطر،  والجدير بالذكر تؤكد مصادرنا  القاء القبض على  أربعة من  القادة العسكرية من رتب متقدمة حسب المصدر وهم في 
طريقهم لدخول السودان في منطقة القاش (كنتفات) وتمت تصفيتهم امام حشد من الجيش  في منطقة هوميب  كجالي المسمية من 

أن أسلوب العصابة  .قبل النظام بي ( حديش معسكر ) بمحافظة ساوا وهى منطقة قريبة من الحدود السودانية المتاخمة لوالية كسال
مع قوات الدفاع االرترية ال يختلف عن باقي معاناة فئات الشعب االرتري وان مثل هذا التعامل يفقد قوات الدفاع كل عوامل الصمود 
امام أي هجوم خارجي  زد على ذلك معناة أسرهم مع ارتفاع قيمة السلع والغالء الفاحش الذي تعيشه ارتريا جراء ندرة السلع وقلة 
الحيلة لمواجهة شظف العيش. في تقديرنا آن األوان أن تطور قوات الدفاع االرترية رفضها  واتخاذ زمام المبادر بخطوة جرئية في 
مواجهة هذه العصابة واالنحياز لشعبها بوضع حد لعبث عصابة أفورقي التي تعمل في إجهاض آي تغيير ، ويجب ان يتذكرو رفاقهم 
الشرفاء الذين قالو ال الستمرار العبث بالوطن والشعب فالتاريخ يصنعة اصحاب المواقف العظيمة وان  خطورة الموقف وتطور 
االحداث وتصارعها يفرض على الجميع تحمل مسؤلياته وعلى قوات الدفاع االرترية تقع المسؤلية الكبرى في االنحياز الى خيارات 

 الشعب والوطن. 
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تعيش المعارضة االرترية حالياً أزمة اندماج حقيقية، نتيجة  االحساس بعدم الرغبUة فUي الUعUيUش الUمUشUتUرك بUيUن 
المشكلة للمجتمع التي خلقها النظام وعمل بسياسة فرق تسد . ويرجع عجUز الUنUظUام فUي ارتUريUا عUن تUحUقUيUق أدنUى   الجماعات

مستويات الوحد الوطنية الى عدد من االسباب، اهمها: العقلية الطائفية واالنعزالية للنظام المجرم في ارتريا كما تواجUه الUوحUدة 
الوطنية في ارتريا تحدي التدخالت الخارجية، الذي بدأ يأخذ صيغا واشكاال مختلفة وألسباب تUتUعUلUق بUمUصUالUح الUقUوى الUدولUيUة 
واالقليمية المؤثرة في النظام الدولي. لقد التقت عوامل التدخل الخارجي مع العوامل الداخلية التي يعيشهUا الUنUظUام الUمUجUرم فUي 
ارتريا ، بشكل ادى الى عرقلة نمو وتطور الدولة الوطنية، لصالح تصورات تقسيم إرتريا الي كيانات ضعيفة غUيUر قUادرة عUلUى 
الفعل في المحيط الخارجي والداخلي في استيعاب الفعاليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وتنظيمها في اطر فاعلة لUبUنUاء 
الدولة . النظام حقيقة خالل ثالثين سنة عمل على تفكيك النسيج االجتماعي والثقافي والديني واالقتصادي لشعبنا وأكUبUر تUحUدي 
هو كيفية إعادة اللحمة الوطنية وزرع احساس الشراكة الوطنية بين مكونات شعبنا. حصUل تشUويUه لUلUتUاريUخ وتشUويUه لUلUنUظUام 
التعليمي وهذا يتطلب إحالل المشروع الوطني الذي ناضل من اجله شعبنا من اربعينات القرن الماضUي وتUوجUه الUقUائUد الشUهUيUد 

ولهذا كان لزاماً لUلUقUوي  م بقيادة جبهة التحرير االرترية. ١٩٦١حامد ادريس عواتي بتفجير ثورة شعبنا في الفاتح من سبتمبر 
الوطنية الحادبة علي المصلحة الوطنية العليا أن تتحمل مسولياتها التاريخية في اإلتيان بمشروع وحدوي يأخذ بUنUظUر االعUتUبUار 
كل عوامل الفشل في المشاريع الوحدوية السابقة . وتنادت وبشجاعة قيادات القوي الموقعة علي االئتالف وتحملت مسولUيUاتUهUا 
التاريخية في تأسيس االئتالف الوطني الديمقراطي والحمد W االن قد مرت شهرين على إعالن التحالف الUوطUنUي الUديUمUقUراطUي 

م. المتابع لمجUريUات الUحUوار ٢٠٢١بين جبهة التحرير اإلرترية وبين جبهة اإلنقاذ الوطني وحزب حادي في العاشر من سبتمبر 
لم يكن تأسيسه أمراً سهالً بل سبقه مخاض عسير إشتمل على دراسات وورش عمل في البرامج والخطط لكل االطراف وكUيUفUيUة 
التنسيق والمقاربات بين كل البرامج ألن االهداف مشتركة وقد تتعدد القنوات والوسائل في تحقيق الهدف وهذه مسUألUة صUحUيUة 

وخالل مUايUقUرب مUن عUام ونصUف تUمUت عUدت   وطبيعية . ألن تحرير األرض ال معني لها بدون تحرير اإلنسان الذي كرمه هللا .
حوارات ومناقشات وتبادل البرامج والرؤي حيث تمت دراسة التجارب السابقة الوحدوية منها والتنUسUيUقUيUة واالنUدمUاجUيUة عUبUر 
مراحل الثورة وبعد التحرير حيث مر معسكر المعارضة االرترية بشتي التحالفات . وتم االخذ بنظر كل ماإشتملت عليه الUوحUدات 
السابقة من حيث المضمون والوسائل والبرامج والظروف الزمانية والمكانية حيث تم هذا تأسيس هذا اإلئتالف بUجUهUود إرتUريUة 
خالصة وبدون أى ضغوطات او تدخالت من قوي إقليمية ودولية كما كان يحصل سابقاً. حددت أطUراف اإلئUتUالف أسUبUاب حUالUة 
الشلل التي تعاني منه المعارضة االرترية وتم تقديم كثير من االوراق والورش لمدة عام ونيف لدراسة كل الUمUقUتUرحUات واالراء 
والرؤي وتوصلت إلى رؤية إستراتيجية أن إسقاط النظام يحتاج عمل وطني يضع المصلحة الوطنيUة الUعUلUيUا فUوق اي مصUلUحUة 
تنظيمية أو حزبية ولهذا تمت دراسة واقع شعبنا في الداخل والخارج بشكل يختلف تماماً عما كان يتم تناوله مUن قUبUل حUيUث لUم 
يكن إعالن اإلئتالف تبرئة للذات وإنما كان بهدف تفعيل دور الجماهير ومنحها فرصة أن اإلئتالف بUيUن الUمUكUونUات الUثUالثUة هUو 
وسيلة لبعث األمل في نفوس جماهيرنا التواقه لموقف وحدوي يتسامي فوق المصالح التنظيمية أو الحزبية الضيقه إلUى رحUاب 
الوطنية وتحقيق المشروع الوطني الذي من أجله فجر الشهيد القائد حامد ادريس عواتي ورفاقه ىالمUيUامUيUن الUكUفUاح الUمUسUلUح. 
حيث حدد اإلئتالف وسائله في إسقاط النظام وتبني دولة مدنية ديمقراطية تكون المواطنة أساسها في الحقوق والواجبات. حUيUث 

م بمباركة من قوي شعبنا الحية والحادبه على المUصUلUحUة الUوطUنUيUة الUعUلUيUا ٢٠٢١حظي إعالن االئتالف في العاشر من سبتمبر 
وهذا الترحيب من جماهيرنا في الداخل والخارج هو الضمانة الحقيقية في النهج السليم لإلئتالف وهي مسؤولية وطUنUيUة كUبUيUرة 
تقع على  عاتق القيادة العليا لإلئتالف واألجهزة التشريعية والتنفيذية والجماهيرية للتنظيمات الثالثة ولجماهUيUر شUعUبUنUا وقUواه 
المستنيرة في الوصول الى الوحدة االندماجية ألن والدة االئتالف هومشروع وطني يكون محركاً وطنيا لUالUصUالح يUرفUد الUحUيUاة 
ً لUلUشUراكUة مUع مUخUتUلUف الUقUوي  السياسية بحراك وطني جديد يستجيب لطموحات الجماهير االرترية في الحرية واالنعتاق سعUيUا

تم اعالن االئتUالف فUي سUبUتUمUبUر السياسية االرترية ومنظمات المجتمع المدني والقوي الحزبية للتوافق على االولويات الوطنية.
م والذي شرفه نفر من الرعيل االول وشخصيات وطنية ورجال االعالم واحزاب وكتاب حيث كانت لوحUة وطUنUيUة عUبUرت ٢٠٢١

  بحق وحقيقة تطلع الجماهير وشوقها الي الوحدة الوطنية حيث أكدت القيادة العليا المشتركة أن بلوغ االئتالف أهدافه مرهون .

 بقالم د. أبوخالداإلئتالف الوطني الديمقراطي مبررات التأسيس وأفاق المستقبل    
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 اإلئتالف الوطني الديمقراطي مبررات التأسيس وأفاق المستقبل:           يتبع   المقال التحليلي

 

بمشاركة الجماهير قوال وفعال وأن المحافظة على االئتالف هي مسؤولية مشتركة.  حيث حدد وشUخUص حUالUة الUفUشUل الUذي 
تعاني منه المعارضة االرترية حيث تم تحليل كل هذه العوامل عUبUر ورش ولUجUان حUوار مUن كUل االطUراف . وصUول قUوي 
االئتالف الي قناعة مطلقة بأن اسقاط النظام اليمكن بعمل احادى من قبل تنظيم معين عليه تضUافUر الUجUهUود والUوصUول الUي 
وحدة اندماجية برؤية واضحة واهداف محددة ووضع كل االجوبه على االستفسارات لما بعد الUنUظUام وقUيUام انUتUخUابUات حUره 
تكون فيه الكلمة للشعب وممثليه . هناك عدت فرص وأفق في نجاح االئتالف منها : اوال. ان قيUادة االئUتUالف فUتUحUت الUبUاب 
على مصرعيه لكل قوي المعارضة االرترية لاللتحاق باالئتالف . ثانياً. أسسس لرؤية واضحة لUمUسUتUقUبUل ارتUريUا مUن خUالل 
نظام الحكم والتعليم والدستور وغيره. ثالثاً. تم تأسيس االئتالف عبر جهد ارتري خالص وبUمUبUادرات مUن االطUراف الUثUالثUة 
الموقعة لبرنامج االئتالف. رابعاً : حققت قيادة االئتالف اكبر إنجاز كان دائما عقبه في نجاح المشUاريUع الUوحUدويUة السUابUقUه 
وهي عقلية المحاصصات في القيادة حيث تجاوزت قيادة االئتالف هذه العقلية بوضع الثقة والعزم والنظر الي الوحدة كهUدف 
ووسيلة التي بموجبها يتم اسقاط النظام. خامسا: أن الخلفية النضالية المشتركة لقوي االئتالف ايضا هي ضمانة في التفاهUم 
المشترك بما يحافظ على االرث المشترك. المطلوب االن هو دعم هذا االئتالف من قبل جماهيرنا في الداخUل والUخUارج مUاديUاً 
ومعنويا وإعالمياً وخاصة الجاليات االرترية في دول المهجر من خالل االنخراط في النشاطات والبرامUج ومUراقUبUة االئUتUالف 
وتقديم النصح واالرشاد من خالل مقال او دراسة او بشكل ورشة او اتصال مباشر بقيادة االئUتUالف عUبUر الUنUاطUق الUرسUمUي 
لالئتالف واجهزته االخري.  مسالة التفرج وعدم االنخراط والمشاركة من قبل الجماهير يطيل من معاناة شعبنا. لUكUي يUكUون 
االئتالف مؤثر وطنياً واقليمياً ودوليا يحتاج الوقوف معه ألن نجاح االئتالف هو نجاح لكل قUوي الUمUعUارضUة وان الUنUظUام ال 
شك منزعج من هذا االئتالف وتوقيته واقبال الجماهير ومباركتها وسوف يعمل كUل السUبUل مUن خUالل وكUالئUه فUي زعUزعUة 
المشروع ولكن جماهيريا وصلت قناعة بأن أالعيب النظام ال تنطلي عليه وحضورها المكثف الذي فاق التوقع كان إسUتUفUتUاء 

 بأن االئتالف هو سفينة النجاة التي تقرب أجل النظام واحالل البديل الديمقراطي .

يعقد اجتماعا نائب رئيس التنظيم 
 سبتمبرتنويريا لفرع  

 

 

 

عقد المناضل نائب رئيس جبهة التحرير االرترية لقاءا تنويريا لفرع سبتمبUرنUتUاريUخ الUثUانUي عشUر مUن نUوفUمUبUر الUجUاري  
بمشاركة المناضل رئيس دائرة  الشئون االدارية  ، تناول اللقاء االحداث المتسارعة في ارتUريUا والUمUنUطUقUة ، مUؤكUدا عUلUى  
أهمية االستعداد لكل ما يمكن ان يستجد خاصة وان الوضع داخل ارتريا في تململ  جراء  االجراءات الUتUي صUاحUبUت دخUول 
الجيش االرتري في الصراع  الداخلي االثيوبي وما ترتب على ذلك على صعيد الخسائر البشرية التي ما زال الUنUظUام يUتUكUتUم 
عليها ، باإلضافة الى الخسائر المادية وحالة الهروب المستمر والتي تنذر بما ال يحمد عقباه، وعلUى صUعUيUد مUتUصUل تUنUاول 
المناضل نائب الرئيس االوضاع داخل المعارضة مبشرا بما تحقق حتى االن علUى صUعUيUد الUتUقUارب بUيUن الUقUوى السUيUاسUيUة 
واخرها اعالن االئتالف الوطني الديمقراطي االرتري  حاثا عضوية التنظيم مضاعفة الجهود من اجل انUجUاح مسUيUرة الUعUمUل 
الوحدوي . هذا وقد شارك في االجتماع  عضو المجلس التشريعي ، ممثل التنظيUم  وبUعUض أعضUاء ادارة  دائUرة الشUئUون 
التنظيمية واالجتماعية المتواجدين في المنطقة. كان تفاعل الحضور مميزا من خالل المUداخUالت واالسUئUلUة الUهUادفUة مUبUديUن 
استعدادهم  للدفاع عن الخط الوطني الديمقراطي والعمل بجد من اجل بلوغ االهداف والمتمUثUلUة فUي اسUقUاط نUظUام  أسUيUاس 
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نتابع هذه االيام وفود نظام الطاغية اسياس مواقع تواجد الجاليات 

التأييد والمآزرة لنظامه  االرترية في الخارج ، بغرض حشد
والمصوغات التي تطرح هي  الدفاع عن السيادة الوطنية ودرء 
خطر الجبهة الشعبية لتحرير تقراى (ويانى) ، وان القضاء على 
( الوياني ) هو الضمانة للحفاظ على سيادة وامن واستقرار الوطن 
االرتري على حد تعبير المتحدثين وفي مقدمتهم سكرتير حزب 
الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (هقدف) . الكثير من 
المبررات التي تم استهالكها في السابق اطلت برأسها مجددا، فقد 

شعار الحفاظ على السيادة الوطنية  ١٩٩٨رفع النظام في العام 
واخذ يردد مؤيدوه في بعض البلدان االوربية. ( تبرع بدالر من 
اجل ابعاد خطر الويانى) . فكانت الحرب التى أطلق عليها البعض 
حرب (األخوة االعداء) والتي  عرفت بحرب (بادمى) ، و لكنها لم 
تصن السيادة الوطنية بل دنست تراب الوطن ، وارجعت البالد الى 
مرحلة ماقبل االستقالل وازهقت االرواح البريئة من خيرة ابناء 
الوطن وهم في ريعان الشباب ، عاشت البالد في حالة الالسلم 
والال حرب فبدال من (بادمى) التي قال النظام دخل الحرب بسببها 

كيلو متر خارج السيادة  ٢٥اصبحت كل المناطق الحدودية لعمق 
الوطنية وفق اتفاقية الجزائر التى وقعها الطاغية اسياس في العام 

م  وسميت بالمنطقة منزوعة السالح تحت اشراف القوات ٢٠٠٠
الدولية. يتكرر المشهد اليوم  والمستقبل اكثر قتامة ، فاثيوبيا لم 

م،  والالعبون المحلويون ٢٠٠٠تعد اثيوبيا التي كانت في العام.
واالقليميون ينظرون الى ارتريا ونظامها  بعين الريبة والشك 
خاصة في ظل صراع المصالح واالقطاب المتنافرة واالدوار 
الصبيانية ألسياس  ، وامامنا ما صرح به مبعوث الواليات المتحدة 
للقرن االفريقي السفير جيفري فليتمان في معهد السالم االمريكي 
بان ارتريا تمثل عامل عدم  االستقرار في القرن االفريقي . كما أن 
حليف اسياس الدكتور أبي احمد لم يعد بمقدوره حسم المعركة 

ضد الجبهة الشعبية  ٢٠٢٠التي بدأت في الرابع من نوفمبر 
لتحرير تقراى  هو التنظيم الذي رفض مشروع آبي أحمد بعد ان 
تحول الى حزب االزدهار  وأعتبره التقراي ردة من مشروع 
االئتالف الحاكم انذاك ( االهدق) والذي مثلت الفدرالية االثنية 
مرتكزه.و قد قامت حكومة إقليم التقراي من طرف واحد باجراء 
انتخابات محلية في االقليم على الرغم من تأجيلها من قبل المركز 

، وقد صرح آبي أحمد عند اندالع القتال  ان معركته هذه ضد  
حكومة اقليم التقراى   من اجل انفاذ القانون ، وسوف ال تستغرق 
إال أيام معدودات ، ولكن ها هى تدخل عامها الثاني وقد تغيرت 
المعادلة،  فبدل ان.تجرى على ارض اقليم التقراى معقل الجبهة 
الشعبية لتحرير تقراى انتقلت الى العمق االثيوبي واصبحت تهدد 
الحكومة المركزية في اديس ، كما لم تكن جبهة التقراى وحدها  

التي تقاتل المركز فقد تحالفت معها قوى هى االخرى تناصب 
العداء  لمركز السلطة االثيوبية. وحري بنا هنا ان نذكر مواقف 
حلفاء الطاغية ونظرتهم الى ارتريا ككيان ليست له عالقة 
باثيوبيا وجغرافيتها السياسية وان سيادتها الوطنية تحققت 
بفضل تضحيات ابنائها وتبوأت مكانها بين األمم ، هذه التي 
تجاهلها نظام أسمرا بل تماهى مع تصريحات بعض المتنفذين 
في حكومة آبي أحمد و قد يكون مفيدا التذكير بما ورد في  كلمة 
السيدة (زودي ورق) رئيسة جمهورية اثيوبيا الفدرالية في حفل 
تنصيب رئيس الوزراء  وحديثها عن البحر االحمر وانه بحر 
اثيوبي عبر التاريخ وان مؤامرات خارجية هى التي جعلت 
اثيوبيا حبيسة ، يضاف الى ذلك تصريحات نخب االمهرا من 
وقت الخر بان ارتريا جزء من دولتهم وان الويانى هم من فرط 
فيها وانهم اليتصورون اثيوبيا بدون ارتريا والبحر االحمر . هذا 
ما يصرح به حلفاء الطاغية ونظامه، و مواقف الطاغيه نفسه 
من خالل التصريحات الغير مسؤلة التي اطلقها على شاكلة (أي 
خسرنا) (لم نخسر شئيا) وكأن ما دفعه الشعب االرتري قبل 
وبعد التحرير ال شئ. وكذلك قوله ( من يعتقد ان األثيوبيين 
واالرتريين شعبين اليعرف التاريخ) وقوله انت تمثلنا والحديث 
موجه للدكتور ابي أحمد، وزيارته لعاصمة اقليم االمهرا وذكر 
ان قبر جده هناك كل ذلك وغيره يعني الكثير ويؤشر الى ما هو 

ان حملة التسول و االستجداء التي تجول العالم من وفود  .قادم
طاغية اسمرا لدغدغة مشاعر شعبنا وتباكيهم على السيادة 
الوطنية . ماهي اال البحث عن تفويت فرصة سقوط هذه 
العصابة التي زجت بشبابنا في صراع داخلي اثيوبي ورث شعبنا 
الدمار وان كانت هنالك نداءت للدفاع عن ارض وشعب كان 
حري للنظام ان يبدأ بالمصالحة الوطنية من الداخل بإطالق 
سراح المعتقلين ومخاطبة الشعب االرتري باسباب التدخل في 
الشئون األثيوبية والعمل على  االنفتاح على القوى السياسية 
ومخاطبتها وإشراكها في ايجاد المخرج من المستقبل المجهول 
الذي ينتظر أرضنا وشعبنا بسبب سياسات النظام التي  أفقدت 
شعبنا التعاطف الدولي واإلقليمي بل اصبح ينظر إلى ارتريا 
بالشك و الريبة. وفي الختام ان الشعب االرتري الذي انتزع حقه 
في السيادة الوطنية واالستقالل بدماء الشهداء قادر ان يدافع 
عن سيادته أوآل بوضع نهاية لعصابة أسمرا ، وبوحدته وتكاتفه 
يمكنه صيانة أمانة شهدائه في الحرية واالستقالل والعيش 
الكريم . و  وان سيدة الوطن عمودها الفقري هو الوحدة 
الوطنية وانتهاج سياسة حسن الجوار والحوار من اجل 
المصالح المشتركة بين دول المنطقة، وعودة ارتريا المخطوفة 
للمجتمع الدولي و إيجاد دولة الحرية والعدالة 

     التــــعليـــق الســياســـي                                                      


