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رئيس دائرة العالقات الخارجية يبعث ببرقية 

 تهنئة الى قيادة تنظيم وحدة اإلرتريين :

بعث المناضل ادريس همد رئيس دائرة العالقات الخارجية 

ببرقية تهنئة لرئيس مكتب العالقات الخارجية لتنظيم 

وحدة اإلرتريين بمناسبة نجاح المؤتمر التأسيسي 

األخ/  المناضل والتوحيدي للتنظيم. و هذا نصها: 

عقبازقي دبوس، رئيس مكتب العالقات الخارجية لتنظيم 

وبعد/ يطيب لي  -وحدة اإلرتريين. تحية الثورة والنضال 

أن أتقدم إليكم وعبركم إلى قيادة وقواعد تنظيم وحدة 

اإلرتريين بأحر التهاني والتبريكات  بمناسبة نجاح أعمال 

المؤتمر التأسيسي والتوحيدي للتنظيم، اختتم مؤتمركم 

أعماله في ظرف أكثر ما نكون فيه أحوج إلى العمل 

المشترك والتفاعل اإليجابي مع األحداث المتسارعة التي 

تمر بها منطقتنا ووطننا الغالي الذي أصبح تتقاذفه 

األمواج جراء ممارسات العصابة القابضة على مقاليد 

األمور بقيادة الطاغية أسياس، وآخرها الزج بأبنائنا في 

أتون حرب خارجية ال ناقة لنا فيها وال جمل، من هنا على 

قوى التغيير في الداخل والخارج العمل على تقريب الهوة 

فيما بينها والعمل على التعجيل بإسقاط العصابة  ، متمنين 

 لكم التوفيق والسداد في مهامكم النضالية .

 رئيس دائرة العالقات الخارجية .ادريس همد ، 

 م5212215/52  

  

في إعالن نشرته صحيفة إرتريا الحديثة على صدر صفحتههها 

نوفمبر الجهاري، وزارة  52( الصادرة يوم 84األولى عدد ) 

الصحة اإلرترية  تقول أن إجمالي الذين أصهيهبهوا بهفهايهروس 

و، وأن  8244كرونا حتى اآلن بهله   قهد تهم  9692شهخهصها

ويتلقى الباقون العالج في  22شفائهم، وتوفى جراء المرض 

مراكز العناية الصحية، والجدير بالهذكهر أن سهلهطهات أسهمهرا 

رفضت تلقّي المساعدات الطبية التي قدمت إليهها لهمهحهاصهرة 

و، بحجة أن إرتريا ال ترغب  و عالميا المرض الذي أصبح هاجسا

في تلقي أي مساعدات في هذا الشأن، حيهث سهبهق أن تهمهت 

إعادة المساعدات الطبهيهة الهتهي تهم إرسهالههها مهن الصهيهن ، 

ويعتبر هذا أول إعهالن رسهمهي عهن عهدد الهمهصهابهيهن بهههذا 

 الفايروس اللعين.

 

 السلطات الصحية اإلرترية تعلن أرقام المصابين بفايروس كرونا في البالد: 
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 : القيادة العليا لالئتالف الوطني الديمقراطي االرتري تنهى دورة اجتماعها الثاني 

نهت القيادة العليا لالئتالف الوطني الديمقراطي االرتري اعمال دورتها الثانية بنجاح بعد ان ناقشت خطهط عهمهلههها لهلهمهرحهلهة 

القادمة واجازت اللوائح والبرامج للجان عملها ، ووجهت رؤساء اللجان بتنفيذ البرامج على وجه السرعة حتى يتثنى للقيهادة 

التقييم السليم لمجريات العمل والذي ينبغي له ان ينتقل الى المرحلة الثانية والمتمثلة فهي االجهتهمهاعهات الهمهشهتهركهة لهلهفهرو  

واالستما  الى اراء القواعد وتوصياتها بشأن العمل المشترك ، هذا ومن المقرر ان تباشر اللجان اعمالها خهالل ههذا الهفهتهرة 

القصيرة ، وان اللجنة االعالمية لالئتالف سوف تدشن قريبا جدا موقعها على الشبكة العنكبهوتهيهة والهذي شهارف الهعهمهل فهي 

تصميمه على االنتهاء. وفي هذا الخصوص التقى محرر االخبار في وكالة االنباء االرترية بالمناضل صالح على احمد بوصفة 

عضو القيادة العليا رئيس اللجنة االعالمية وادلى لنا بالتصريح التالي :  عقدت القيادة العليا اجتماعها الثاني في الهفهتهرة مهن 

نوفمبر الجاري   والذي وقف على مجمل االداء واقر ان ظروف وضع الخطط و تباعد جهات االختصاص قهد  59الى      52

اخرت بعض البرامج والتي وجه االجتما  بضرورة البدء الفوري فيها ، كما وقف االجتما  كذلك على االوضا  الهمهتهسهارعهة 

في منطقتنا وضرورة المتابعة اللصيقة والعمل مع بقية القوى السياسية االرترية لالسرا  في انقاذ الشعب والهوطهن ، وعهلهى 

صعيد المجلس الوطني االرتري للتغيير الديمقراطي  ثمن االجتما  الدور المحوري واالساسي لهلهمهجهلهس واكهدعهلهى ضهرورة 

انعقاد االجتما  الدوري الثاني الذي تاخر بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم ، وضرورة تقييهم ادائهه ورفهدي لهيهلهعهب 

دوري الريادي في قيادة المعارضة االرترية .  الجدير بالذكر ان قيادة االئتالف الوطني الديمقراطي االرتري كهانهت قهد عهكهفهت 

على اجراء لقاءات ثنائية مع بعض قيادة التنظيمات واالحزاب االرترية المنضوية تهحهت مهظهلهة الهمهجهلهس الهوطهنهي االرتهري 

لتقريب وجهات النظر  في مجمل القضايا التي تهم مسيرة المجلس وقد وجدت تجاوبا وتفهما مع كل القوى السهيهاسهيهة الهتهي 

ادارت النقاش معها. يبقى ان نقول ان المجلس الوطني االرتري للتغيير الديمقراطي تطوريري وتفعيله مسؤلية الجميع  ونحهن 

 على اعتاب مرحلة جديدة من عمر التغيير في بالدنا الحبيبة ارتريا.

 

 

 

صهد  هللا الهعهظهيهم   ( ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تهبهديهال ) 

م بمدينة القضارف الشيخ عثمان علي كشة، أحد رموز وأعيان منطهقهة سهمهسهم  5412215/52المنتقل الى رحمة هللا بتاريخ 

و ، ولد الشيخ عثمان في منطقة القاش في أربعينيات القرن الماضي في أسرة ريهفهيهة مهتهرعهة بهحهب  ثم مدينة القضارف الحقا

و فكان السند والعضد لثورة  الوطن، فكانت النشأة  في الدفا  عن الشرف والوطن، وسرعان ما انخرط في العمل الوطني منافحا

الشعب اإلرتري . يعتبر الراحل المقيم عثمان علي كشهة أحهد 

م وأحهد 2689مؤسسي رابطة الالجئين اإلرتريين في الهعهام 

قادة العمل الجماهيري لجبهة التحرير اإلرترية، وقد كان على 

عهد ومبادئ الشهداء التي آمن بها إلى آخر يوم حتى رحيهلهه 

إلى الرفيق األعلى. الشيخ عثمان أب لعدد من األبناء، تهقهبهلهه 

هللا وجعل ما قدم في ميزان حسناته وأدخله فسيح جنهاتهه مهع 

الصديقين والشهداء، التعازي ألسرته ورفا  دربهه ولهجهمهيهع 

 أبناء شعبنا المناضل. 

 جبهة التحرير اإلرترية 

 م 5412215/52   -مكتب الرئيس 
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 تقرير اخبار ي 

 االلكتروني   92مراسل موقع آدال  –متابعات وكالة األنباء اإلرترية 

   : معسكر )إيدابو(  يصبح هيئة تدريب مؤقتة في إقليم الساحل

فادت مصادر وكالة األنباء اإلرترية أن معسكر إيدابو الواقع بين مدينتي نقفة وأفعبت يحتضن مجندين تم استقدامهم للتدريب أ

 هناك ، وأشار المصدر أن هذا الموقع كان معسكر للثورة قبل التحرير، وإن معظم الذين يتدربون في هذا الموقع

يأتون بهم من إقليمي القاش وبركة باإلضافة إلى أقاليم الجنوب اإلرتري، و سبب اختيار هذا الموقع يأتي لمنع المجندين 

الذين أخذوا عنوة من الهروب إلى السودان بعد أن أصبح معسكر ساوا يشهد كثرة الهروب الجماعي خاصةو في الفترة 

األخيرة. و أفادت مصادر آدال أن عدد مقدر منهم كان يعمل في تجارة الحدود بين إرتريا والسودان ، وكذلك أصحاب األعمال 

الهامشية مثل المقاهي والباعة المتجولين مما يزيد من معاناة أسرهم من شظف العيش، كما أكد المصدر أن الدفعة األولى 

م وارسالها إلى مدينة عصب في الجنوب 2212215/52التي أتمت التدريب الذي استمر لثالثة أشهر قد تم توزيعها في 

الشرقي في طريقهم إلى أراضي إقليم عفر أثيوبيا إلشراكهم في المعارك الدائرة هناك  بين االطراف األثيوبية. وأن العدد 

 . اإلناث //2من الذكور و //82الكلي لهذي الدورة هو 

و أفاد بعض من تمكنوا من الهروب  قبل التوزيع من موقع التدريب المذكور أنهم تعرضوا للتعذيب والحبس اإلنفرادي في 

أنفا  تحت األرض في منطقة حشفيراي الواقعة بالقرب من مدينة حقات وذلك قبل ترحيلهم الى معسكرات التدريب، هذا 

وسبق أن اوردت وكالة األنباء اإلرترية خبراو مفادي أن عصابات أفورقي قامت بحملة تجنيد إجباري في القرى المحاذية 

للحدود السودانية و أغلبهم من الذين يمتهنون تجارة الحدود. وقد ذكر هؤالء الهاربون أنهم أثناء إعتقالهم في حشفيراي 

 شخص في عدد من الحفر تحت األرض وأن المعسكر كبير وفيه حراسات مشددة.  //2وجدوا ما يقارب ال

  :معسكر )أقبر منعا( يخرج دورة أخرى من المجندين

بالتزامن مع مجندي إيدابو بإقليم الساحل تخرجت دورة أخرى من معسكر )أقبر منعا ( جنوب مدينة أغردات و التي تم 

توزيعها في مختلف المواقع بالتركيز على جنوب إرتريا ليعبروا إلى داخل أثيوبيا حيث المعارك الدائرة في إقليم عفر أثيوبيا ، 

وذكر أن معظم الخسائر البشرية قد وقعت في صفوف هؤالء المجندين الذين ليست لهم دراية كافية بفنون القتال و أغلبهم 

 . من الفئة العمرية الصغيرة، يقاتلون خارج ارضهم حيث اقتيدوا إلى هناك دون إرادتهم

  :السلطات األمنية تكثف وجودها على الحدود بحشود كبيرة من الجنود واآلليات

أن السلطات القمعية في إرتريا كثفت من تواجدها على طول الحدود مع والية كسال السودانية على  – 92أفاد مراسل آدال

الحدود الغربية إلرتريا ، وقد شاهد المواطنون حشود كبيرة من الجنود منتشرة مع فرض إجراءات مشددة على حركة 

المواطنين العابرين للحدود ، ونتيجة لهذي اإلجراءات فإن حركة البضائع والسلع من وإلى إرتريا  شبه متوقفة. ومن جهة 

ثانية إن الهروب المتواصل وبأعداد كبيرة من المواطنين و المجندين جعل السلطات المختصة في شؤون الالجئين في 

و جديدة لهؤالء القادمين الجدد في المعسكر الشمالي بالشجراب، ويقول مراسل الموقع أن أعدادهم  السودان تنصب خياما

كبيرة وهم خليط من النساء واالطفال والشيوخ. وفي منحى آخر عن األوضا  داخل البالد ذكر أن جميع القادمين من الداخل 

يؤكدون وجود حاله غير طبيعية على مستوى المسؤولين  الكبار والضباط  حيث يدور الحديث عن  خشية قدوم الوياني 

وضرورة التسلح لمقاومتهم، وأن كل االجتماعات التي تعقد  تدور حول هجوم الوياني 

وضرورة اخذ الحيطة، باإلضافة إلى ذلك يشكون من المجاعة و هبوط القيمة الشرائية 

لى السودان لشراء حاجياتهم الضرورية إلعملة النقفة ولهذا يلجأ المقتدرون من المواطنين 

خاصة المواد الغذائية. وقد لوحظ أن عدد مقدر من المسؤولين قد أرسلوا عائالتهم إلى 

خارج إرتريا عبر بوابة السودان ولم يتثنى لمراسلنا التأكد من عدد األسر التي وصلت إلى 

 السودان.  
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تعد حروب منطقة القرن األفريقي من أطول مناطق النزاعات 

المسلحة في أفريقيا حيث بدأ الصرا  اإلثيوبي اإلرتري   

واحتدم بانطال  الكفاح المسلح في الفاتح من سبتمبر 

م. والصومال وحربه األهلية منذ بواكير تسعينيات 2692

القرن المنصرم والتي عصفت بكيان الدولة الصومالية. 

م . 2622السودان هو اآلخر لم يستقر منذ فجر استقالله عام 

تتصدر وسائل اإلعالم العالمية والمحلية هذي األيام األزمة  

المتفجرة في منطقة القرن األفريقي ، وهى الحرب الطاحنة 

في الجارة أثيوبيا بين المركز المتمثل في الحكومة الفدرالية 

األثيوبية وقوة دفا  إقليم تقراي و بقية القوميات األثيوبية 

المتحالفة معها، وقد أصبحت مصدر قلق دوائر القرار العالمي 

ومدعاة لإلستقطابات الحادة بين القوى العالمية المتنافسة 

على الحصول على نفوذ في المنطقة، فإثيوبيا التي يفو  

سكانها المائة مليون والتي تعتبر عاصمة القرار األفريقي،  

و الستقرار المنطقة بسبب  ويعتبرها البعض مركزاو أساسيا

تداخلها مع كل دول الجوار ، خاصة عندما تشهد مثل هذي 

التطورات من حروب أهلية طاحنة تأخذ مناحي قومية امتدت 

لعدة أقاليم مؤثرة مثل األورومو والتقراي والعفر وبني 

شنقول و األمهرا بل دخولها مرحلة التنسيق عسكريا إلسقاط 

سلطة أبي أحمد في أديس أبابا. تكاد أن تشمل انعكاسات 

المعركة كل دول المنطقة و أبرزها تزايد اللجوء إلى السودان 

والذي سوف يكون له تداعياته األمنية والمعيشية. كما لهذي 

األزمة أثرها على الصومال وجيبوتي لخصوصية التداخل 

اإلثني ومن ثم إمكانية أن يطل الصرا  الصومالي األثيوبي 

برأسه من جديد في  إقليم أوغادين الذي يتمتع بحكم فدرالي 

وتدور المعارك على أرضه اآلن وهو اإلقليم الذي قد قاد 

حركة كفاح مسلح لعقود من الزمان من أجل االنفصال عن 

إثيوبيا و كان يعرف في الجغرافية السياسية بـإقليم  

)األوغادين (. و جيبوتي التي فيها نفس التداخل عبر شعوب 

العفر التي تمتد لعمق  إقليم العفر اإلثيوبي والذي يمثل شعب 

م . أما 2688أصيل في دولة جيبوتي التي استقلت عن إثيوبيا 

الوضع مع إرتريا الجارة الشمالية إلثيوبيا يكاد أن يكون أعقد 

مما نتصور خاصة بعد ان اصبح النظام  الحاكم في أسمرا جزءاو 

من الصرا  بدخوله في المعركة لصالح الحكومة المركزية 

اإلثيوبية ، وصدرت إدانات متكررة لهذا التدخل واتهام الجيش 

األرتري بارتكاب جرائم ضد المدنيين حسب بعض منظمات  

 حقو  االنسان، مع استمرار الصرا  الحدودي بين الدولتين 

و وفق قرار المحكمة الدولية. وقد  و الذي لم يحسم رسميا

أصدرت وزارة الخزانة األمريكية في األسابيع الماضية قراراو 

و يقضي بالعقوبات على بعض مؤسسات الدولة اإلرترية  تنفيذيا

والحزب الحاكم وبعض األفراد لدورهم في تأجيج الصرا  

الدائر في شمال إثيوبيا وارتكابهم جرائم ومن ضمن شملهم 

القرار قوات الدفا  االرترية ، وهذا له دالالته وانعكاساته 

على المشهد السياسي والمتغيرات المتوقعة جراء ذلك، 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن النزا  الحدودي او ما اصطلح 

عليه بنزا  )بادمى( بين إرتريا وإثيوبيا شهد حرب ضارية 

بين إثيوبيا والنظام في إرتريا راح ضحيته مئات االالف من 

م 5/24الشباب من الطرفين واستمر نزيف الحرب حتى عام 

عند مجيئ الدكتور أبي أحمد وقبوله بقرارات المحكمة الدولية 

بشأن الحدود، ولكن لم يحدث شيء فيما يتعلق بترسيم 

الحدود. أما بؤرة التوتر األخرى فتتمثل في السعي نحو 

التحول الديمقراطي في السودان، و ما يمر به هذا البلد من 

مخاض ال يقل توتراو عن الوضع القائم في إثيوبيا، و يتمثل 

الشعبية التي رفعت شعار تحدي السودان في نجاح ثورته 

حرية سالم وعدالة، و ما يمثله السودان كدولة محور في 

التحول الديمقراطي، هذا الشعب الذي له إرث الثورات 

مع طول فترة الشعبية و مران التجارب الديمقراطية 

الحكومات الشمولية. هذا الصرا  الذي بدا منذ بواكير 

الدولة السودانية التي بدأت باعتقال رئيس السودان األول، 

األزهري، و توالت الثورات من أكتوبر ثم ابريل واخيراو 

ثورة ديسمبر المجيدة التي تمر بمخاض تحدي حقيقي يأمل 

نجاحه كل إنسان توا  للحرية والسالم ألنه إذا شا  نور 

ثورة ديسمبر وتجاوزها المخاض سوف يكون له تأثيري في 

المنطقة وال يتأتى هذا النجاح إال باألخذ في االعتبار 

التجارب التي أجهضت وتعيش شعوبها األزمات وعدم 

االستقرار، ناهيك العدل والحكم الرشيد و التحول 

الديمقراطي.  هذي التحديات التي يجب ان تنظر إليها القوى 

السياسية السودانية وأصحاب الرأي بما فيها القوات 

المسلحة التي كانت تشكل حضور مميز في كل تاريخ 

إن العالم يشهد ضمور في مؤسساته الدولية وقد  .السودان 

نالحظ اكتفاء منظمات المجتمع الدولي بالشجب  و 

االستنكار و التعبير عن قلقها في كل بؤر الصرا . وقد 

وضح ذلك جليا في الصرا  الدموي الذي تشهدي إثيوبيا 

 الذي تجاوز العام و حاصداو آالف من البشر. 

                            

                                                   
                                      بركان القرن األفريقي واستمرار النزيف    التعليق السياسي                          


