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المجلس التشريعي ينهي أعمال 
 دورة انعقاده الثانية

أنهى المجلس التشريعي لجبهة التحرير اإلرترية دورة 

من فبراير  40إلى  40اجتماعه الثانية في الفترة من 

الجاري. وقف االجتماع على األداء الداخلي للتنظيم عبر 

التقارير المقدمة من رئاسة المجلس التشريعي وتالوة 

تقرير المكتب التنفيذي وتناول الحضور المعيقات وأمن على 

اإلنجازات التي تحققت بالرغم من الظروف االستثنائية في 

منطقة القرن األفريقي وشعبنا بالداخل باإلضافة لجائحة 

كرونا التي أثرت على كل العالم من الحد من السفر وخطر 

التجمعات وبالرغم عن ذلك عبر الحضور عن رضائه عما 

تحقق واتخذ بعض القرارات والتوصيات التي تدفع بعمل 

كما أشاد االجتماع بالخطوة الوحدوية مع تنظيمات التنظيم. 

االئتالف والتي من شأنها أن تؤدي لمضاعفة العمل. كما 

وقف االجتماع على المخاطر التي يمر بها الوطن اإلرتري 

فرعي كندا وأمريكا يعقدان 
 اجتماعهما الشهري

فبراير الجاري عقد فرعا جبهة التحرير اإلرترية  ٦بتاريخ 

في كندا وأمريكا اجتماعهما المشترك بوسيلة الزوم وقد 

افتتح االجتماع المناضل قبرهوت ابو عشرة رئيس فرع 

ً اللقاء بالتحديث الذي شهده موقع آدال   06أمريكا مفتتحا

وأكد أن هذا التحديث سوف يمكن بسهولة االطالع على 

الجبهة ومشروعها الوطني لألصدقاء والمهتمين والسيما 

الجيل الحديث الذي خضع آللية التشويش والتشويه لهذه 

التجربة. وخاصة ما يتضمنه الموقع من فيديوهات وبرامج 

مكتوبة باللغات العربية والتقرنية وكذلك اإلنجليزية عن 

الجبهة حتى يمكن الجيل الحديث من معرفة جبهة التحرير 

اإلرترية. كما خاطب االجتماع المناضل محمود عمر مسؤول 

دائرة الثقافة واإلعالم مستعرضاً األوضاع اإلقليمية وخاصة 

الحرب التي تدور في إثيوبيا و أثرها على الوضع في إرتريا 

كما تناول بعض المؤتمرات واللقاءات واألصوات التي 

ارتفعت في المرحلة األخيرة وخاصة التي ادعت أحقية 

التقراي في البحر األحمر والحضور على مقاومة عصابة 

اسمرا كونها مدخل التعدي على السيادة اإلرترية بعالقاتها 

المشبوهة سابقاً وتدخالتها السافرة في الشأن اإلثيوبي حالياً 

مما أعتبره البعض رخصة للنيل من مكتسبات شعبنا 

وسيادته، فإن كان التاريخ يعيد نفسه بتحالف أفورقي مع 

األمهرا و عقد بعض القوى السياسية من التقراي و تجاوب 

بعض اإلرتريين معها، مؤكداً أن السيادة اإلرترية ثمرة 

نضال طويل دفع فيه شعبنا فلذات أكباده وقادر لحمايتها. 

وتحدث في االجتماع المناضل عبد الرزاق كرار رئيس فرع 

ً أهمية المرحلة في حماية المكتسبات الوطنية.  كندا موضحا

ووردت في االجتماع بعض التوصيات التي من شأنها 
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م. والذي  2422فبراير  0إلى  0عقد المجلس التشريعي لجبهة التحرير اإلرترية اجتماعه الدوري الثاني في الفترة من 

ُعقد في ظروف بالغة الدقة والتعقيد تمر بها منطقة القرن األفريقي، وساحتنا اإلرترية على وجه الخصوص، جراء 

سياسات النظام الدكتاتوري المتسلط والذي يعتبر أسوأ أنواع النظم التي يشهدها العالم اليوم، هذا النظام الذي أذاق 

المواطن اإلرتري الويالت وأفرغ البالد من أهم مواردها المتمثلة في الشباب الذي أصبح ضحية سياسته ليصبح الوطن 

اإلرتري طارداً. واألدهى من ذلك أن استمرار هذا النظام وعدم التعجيل بسقوطه يمثل تهديداً لوحدة إريتريا أرضاً وشعباً، 

وقد ُمثّل ذلك في تدخله األخير في الحرب األهلية اإلثيوبية وإقحام أبناء شعبنا فيها، الذين أصبحوا وقوداً في حرب ال تعني 

 .إريتريا وشعبها

ومن هنا. لزاماً على الشعب اإلرتري وفي مقدمتهم قواه السياسية والمدنية االضطالع بمسؤولياتها من أجل الوصول إلى 

التحول الديمقراطي في بالدنا التي ُمهرت بدماء الشهداء األبرار. كما أن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وألقت بظاللها 

 .على مجمل الحياة العامة، متمنين أن يجتاز العالم هذه المحنة التي تسببت في تعطيل الحياة من كل مناحيها

 :جماهير شعبنا اإلرتري األبيّ 

ناقش المجلس التشريعي لجبهة التحرير اإلرترية تقرير سكرتارية المجلس الذي شمل أداء السكرتارية وتقرير المراجع 

العام واألداء التنظيمي، من خالل تقارير األداء التي تقدم بها المكتب التنفيذي والتي تناولت مجمل األنشطة والفعاليات 

النضالية في الدورة المنصرمة، بروح نضالية عالية وبمنتهى الشفافية. آخذاً في االعتبار الظروف الذاتية والموضوعية 

التي يمر بها التنظيم. أشاد المجلس بروح الفريق بين الجهازين التشريعي والتنفيذي والذي اتّسم باالنسجام التام. وقد أجاز 

المجلس التقارير بعد نقاش مستفيض وتقديم المقترحات لتطوير األداء في المرحلة القادمة من خالل القرارات والتوصيات 

 .التي صادق عليها االجتماع

ً على استمرار العمل النضالي  أشاد االجتماع بقواعد التنظيم في مختلف مواقف تواجدها وإصرارها وتحّديها، مؤّمنا

لجماهير الجبهة الوفية من أجل وصول المشروع الوطني إلى غايته مع المطالبة بمضاعفة جهدها. ومن ناحية أخرى ثّمن 

االجتماع الدور المحوري للمجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي الحتوائه على معظم مكونات المعارضة والسعي 

الجاد لتوسيعه ليشمل كل القوى السياسية والمدنية التي تعمل من أجل إحداث التغيير الديمقراطي متطّرقاً لمواقفه المبدئية 

من تطورات الحرب اإلثيوبية الداخلية والتأكيد على السيادة الوطنية. كما أّمن االجتماع على اإلنجاز التاريخي الذي تحقق 

بميالد االئتالف الوطني الديمقراطي كخطوة تاريخية تمثل ضرورة استراتيجية وتعزيزاً للمشروع الوطني من خالل التنسيق 

 .والوصول إلى وحدة كاملة بين مكوناته، دعماً للعمل الجماعي الذي يمثله المجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي

وقف االجتماع مطوال على التطورات السياسية واألمنية التي تمر بها منطقتنا والتي تنذر بشٍر مستطيٍر متمثالً باستهداف 

وعلى رأس هذه التطورات الحرب األهلية اإلثيوبية وتطوراتها المتسارعة والدمار الكبير  أمن واستقرار شعوب المنطقة،

الذي أحدثته على الصعيدين المحلي واإلقليمي. وقد أّمن االجتماع على الموقف المبدئي لجبهة التحرير اإلرترية من هذه 

ً مع موقف المجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي والذي طالب أطراف النزاع بحل  الحرب والذي جاء منسجما

الخالفات بينهما بالجلوس على طاولة الحوار الوطني الشامل الذي يؤمن االستقرار إلثيوبيا وجيرانها. وأدان تدخل عصابة 

أسمرا العسكري والذي تسبب في تشريد المواطنين العزل وإزهاق األرواح البريئة التي طالت معسكرات الالجئين اإلرتريين 

في إثيوبيا والذين يعيشون في مخيمات تحميها القوانين الدولية، مناشداً المجتمع الدولي الوقوف على معاناة الالجئين 

 

 البيان الختامي لالجتماع الدوري الثاني للمجلس التشريعي
 

دورة الشهيد البطل المقدم عثمان صالح كسوالي   
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وقف االجتماع على معاناة اآلالف المغيّبين من أبناء شعبنا اإلرتري في سجون الطاغية واألضرار الجسيمة التي لحقت 

بعائالتهم، وحيّا صمودهم في وجه الطغيان واالستبداد. أخيراً، اختتم المجلس جلساته بإعادة الثقة في سكرتاريته وبالمكتب 

 .التنفيذي لدورة جديدة

 النصر لنضال شعبنا اإلرتري البطل من أجل التغيير الديمقراطي

 المجد والخلود لشهدائنا األبرار

 المجلس التشريعي

4024222422 

 عزاء واجب

فاضت روح األنبا أنطونيوس بطريريك الكنيسة األرثوذكسية 

ولد األب أنطونيوس في  .فبراير الجاري 9اإلرترية في يوم 

قرية حمبرتي أحد مناطق إقليم حماسين، ويبلغ من العمر 

عاما وقد توفي في معتقالت النظام القمعي في أسمرا.  90

وقف األنبا أنطونيوس إلى جانب قضايا شعبه وقد وضع 

م حتى فارق 2440تحت اإلقامة الجبرية منذ يناير 

األمريكية عن حزنها العميق   وقد عبّرت السفارة  الحياة

عام .  61لوفاته بعد أن ظل رهن اإلقامة الجبرية مدة 

بوفاته تضيف عصابة أسمرا لسجلها األسود الذي شمل 

أعداد مهولة من مشايخ وعلماء الدين اإلسالمي اللذين ال 

يعرف مصيرهم، كما يذكر السجل األسود لعصابة أسمرا 

استشهاد الشيخ موسى محمد نور في غياهب سجون 

العصابة و هو شيخ ثمانيني لم يرتكب جرماً إال أنه رفض، 

كذلك تدخل العصابة في شأن حرية األديان بعدم تمكن 

اإلرتريين من ممارسة شعائرهم الدينية دون تدخل 

السلطات، هذه الحقوق التي تعتبر من أهم حقوق المواطنة 

و هي حرية المعتقد و التعبد دون تدخل السلطات الحاكمة 

إال لتسهيل مهام العبادة بل رعايتها بما يخدم مصالح دور 

العبادة و رجاالت الدين الذين يعتبرون عنصر أصيل من 

أركان الدولة لما لهم من اتباع، غير أن الدين يعد عنصراً 

  .مهماً لتهذيب البشرية

بهذه الفاجعة نتوجه بخالص التعازي للشعب اإلرتري 

ً وأتباع الكنيسة األرثوذكسية  ً والمسيحيين خصوصا عموما

على الوجه األخص ونؤكد أن تالحم رجاالت الدين اإلرتريين 

و رفضهم للطغاة سمة جبل بها الشعب اإلرتري بل سوف 

تكون عامل وحدة و رص صفوف شعبنا لمواجهة عصابة 

أسمرا، كما نطالب منظمات المجتمع الدولي ومنظماته 

المتخصصة في حقوق اإلنسان أن تلتفت إلى معاناة شعبنا 

الذي يعيش حالة سجن كبير لم يستثنى الشيوخ و األطفال و 

النساء منها، وأن ال تكتفي الدول المتنفذة بتقديم التعزية في 

سرادق العزاء بل عليها اتخاذ إجراءات من شأنها توفير 

أبسط الحقوق للمعتقلين كحق الدفاع وعدم حرمانهم من 

تلقي زيارة ذويهم، كما نطالب قوى التغيير اإلرترية بتوحيد 

الوسائل ومخاطبة المجتمع الدولي لمأساة شعبنا الذي 

يستحق االلتفاتة للتضييق على العصابة حتى نضع حد 

للدولة البوليسية ونعيد االبتسامة لذوي المعتقلين من أبناء 
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 المكتب التنفيذي لجبهة التحرير اإلرترية يعقد اجتماعه الدوري

من فبراير الجاري، ووقف االجتماع على مجمل  9إلى  7عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري األول في الفترة من 

وتناول اجتماع المكتب التنفيذي بالتفاصيل قرارات  القرارات والتوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس التشريعي األخير 

وتوصيات المجلس التشريعي وسبل تنفيذها، وناقش االجتماع الخطط التفصيلية للمكاتب التنفيذية وسبل تنفيذها وخاصة 

التي يمر بها شعبنا ووطننا، وأّمن اجتماع المكتب التنفيذي على ضرورة مضاعفة الجهد في كل   في هذه المرحلة الدقيقة

المجاالت حتى تلعب الجبهة دورها التاريخي و الوطني المتمثل في الحد من جرائم النظام وحماية مكتسبات شعبنا في 

الحرية و االستقالل، وأقر االجتماع االهتمام بتفعيل دور الجماهير اإلرترية بالداخل والخارج حتى تساهم في بناء المشروع 

الوطني لجبهة التحرير اإلرترية الذي يمثل طوق النجاة لتجاوز التحديات الماثلة إلنقاذ شعبنا، كما أّمن االجتماع على 

ضرورة تنسيق الجهود مع قوى التغيير وخاصة المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وعلى ضرورة الدفع بوتيرة االئتالف 

الوطني الديمقراطي لتكملة مشروع الوحدة و البدأ بتفعيل عملية التنسيق حتى تساهم في وحدة الجهود الوطنية لتنظيمات 

 .صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير  و يعضد من دور الجماهير اإلرترية  االئتالف التي تعتبر وحدتها تحدي آخر يدفع

 فرع شهداء بيلول يعقد مؤتمره التأسيسي

مؤتمره   نوفمبر الجاري عقد فرع شهداء بيلول 62بتاريخ 

بحضور ممثلين الخاليا العاملة و بإشراف   التأسيسي

دائرة العالقات   عضو المكتب التنفيذي ومسؤول  المناضل

الخارجية حيث قام المناضل عضو المكتب التنفيذي تنوير 

ً المخاطر  الحضور بنتائج اجتماع المجلس التشريعي شارحا

التي تمر بها قضيتنا الوطنية وخاصة تطورات الحرب 

اإلثيوبية وتأثيرها على الشعب اإلرتري باإلضافة لما تقوم 

به الجبهة من جهود، معززاً الخطوات الوحدوية و العمل 

التنسيقي بين قوى التغيير وطالب الحضور بمضاعفة 

الجهود كما عبر الحضور عن سعادتهم لما تحقق من 

إنجازات بالرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها 

و أجاب األخ المناضل على أسئلة الحضور، و قام   المنطقة

الحضور برفع توصيات مهمة تساهم في رفع وتيرة النشاط 

وناقش الفرع النشاطات السابقة وما تم إنجازه آملين 

استقطاب أكبر قدر من الجماهير حتى تعود لهذا الفرع 

العمالق حيويته. و في ختام جلساته انتخب الحضور قيادة 

للمهام المستقبلية وخرج المؤتمر بقرارات و توصيات تخدم 

 .المرحلة القادمة وتؤدي لتصعيد وتيرة العمل
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 أمن البحر األحمر سلعة ابتزاز لبقاء نظام أفورقي   

  التعليق السياسي          

تأتي أهمية البحر األحمر كونه حلقة وصل بين مناطق اإلنتاج واالستهالك في العالم، بل موقعاً حيوياً في السلم والحرب، 

لذلك ظل دائماً محط أنظار القوى الدولية واإلقليمية المتنفذة. وكان لهذا الموقع الحيوي أثره لطول نضال الشعب اإلرتري 

لتحقيق استقالله سواًء كانت في مرحلة حق تقرير المصير السلمية، أي بعد انطالقة كفاحه المسلح بقيادة جبهة التحرير 

م، حيث كان نظام اإلمبراطور هيلي سالسي يحصل على دعم سخي من الدوائر 1691اإلرترية في الفاتح من سبتمبر 

الغربية، وبعد سقوطه ومجيء نظام الدرق حصل كذلك منقستو على دعم سخي من  الشرق بما فيها التحالف العسكري في 

مرحلة السبعينيات ولكن إرادة الشعب اإلرتري و تمسكه بحقه في الحرية و االستقالل كان صخرة تكسرت فيها كل صنوف 

م. استمر نظام أفورقي في هذا 1661مايو  42المؤامرات حتى نال الشعب اإلرتري حقه المعتبر في وجود دولته في 

المنهج مستغالً هذه األهمية إلبقاء سلطته المطلقة و برز ذلك منذ انفراده بالبالد والعباد حيث استخدم النظام ذلك بداية 

صراعه مع اليمن وبقية دول الجوار كما كانت زيارته المبكرة بعد  االستقالل الى إسرائيل تؤكد دخوله في سياسة المحاور، 

واستمرت إستراتيجية االبتزاز بتدريب حركة شباب الصومال وكذلك تورطه في الصراع اليمني في مشهد قل أن يقال عنه 

اللعب بالبيضة والحجر و تهديده للمالحة البحرية باعتقاله الصيادين والسياح، نذكر منهم الصيادين اليمنيين وكذلك 

المصريين واألتراك كما شهدنا تحالفه األخير مع أبي أحمد  الذي تبعه تأسيس بحرية إثيوبية وزيارة بين أبي أحمد و 

أفورقي لميناء عصب التي حرم أبنائها العفر من حرفة الصيد التقليدي بل أصبحوا هدف لقواته و زهقت أرواح ثلة من 

البسطاء الذين يقتاتون من مهنة الصيد التي توارثوها كابراً عن كابر، ثم شهدنا في األيام القليلة المنصرمة زيارة وفد 

والتي تأتي ضمن التنافس   عالي المستوى من الصين ثم تلتها زيارة مبعوث خاص للرئيس الروسي فالديمير بوتن

المحموم بين أقطاب مراكز الصراع الدولية. كما  تشكل أهمية البحر األحمر الورقة المهمة في الصراع الدائر بين طرفي 

النزاع الذي يمثل أفورقي و األمهرا وأبي أحمد طرفاً فيه، والتقراي طرفا آخر ومع ابتزاز أفورقي لحليفه أبي أحمد باعتبار 

ً واحداً في زياراته المتكررة إلثيوبيا والتي قال فيها مقولته الفاجعة و المستفزة لمشاعر الشعب  إرتريا وإثيوبيا شعبا

.تابعنا كذلك بعض األصوات من أفراد وقوى سياسية من التقراي تّدعي أحقّيتها على البحر  ”لم نخسر شيء“اإلرتري 

األحمر بل يصل تطرفها إلى إلغاء مشروع الدولة اإلرترية وإقامة كيان يضم إرتريا والتقراي تحت شعار الحضارة 

األكسومية في المنطقة مستغلين ما قام به نظام أفورقي في تحالفه األخير الجتياح إقليم التقراي والذي عبّرنا عنه مراراً 

 بالرفض و االستنكار.

من خالل ذكرنا استغالل عصابة أسمرا لموقع إرتريا إلدامة سلطتها بتهديد السلم اإلقليمي والدولي فليس االستغراب في 

ممارسة ورغبة عصابة أفورقي ولكن ما يدعو لالستغراب والقلق هو التمادي والتدافع من القوى اإلقليمية والدولية 

للتعامل مع نظام فرد يحكم دولة باسم حكومة مؤقتة ثالثة عقود ويزيد، دون مؤسسات، أذاق فيها شعبه ويالت الحروب 

والدمار. نظاٌم غير واضح المعالم والفكر، نظاٌم قد يستفيد منك اليوم ويصبح الغد القريب خصماً لدوداً لك، نظاٌم ال يخضع 

لألعراف والقوانين الدولية التي تمثل جوهر وجود الدولة الحديثة، بل وتُحكم عالقاته مع العالم عبر منظمات إقليمية 

ودولية مع علم تلك الدول بما خلّفته األنظمة الدكتاتورية من عدم استقرار وتهديد للسلم اإلقليمي والدولي. ومن ممارساته 

ظاهرة السطو على البواخر التجارية وتهديد المالحة في المحيط الهندي بما عرف بالقرصنة البحرية، وكذلك ما تمر به 

ليبيا من تدخالت إقليمية ودولية، ويأتي قلقنا باستضافة عصابة أفورقي للمتناقضات من مجموعات مسلحة يحتفظ بها 

كوسيلة ضغط لحلفاء اليوم حتى ال يتم السيطرة عليها، وذلك بعد تناميها الذي تُساعد فيه طبيعة إرتريا الجبلية و قربها من 

أطول شاطئ في البحر األحمر من رأس قصار الى دميرا. إن أي زعزعة في أمن البحر األحمر سوف تلقي بظاللها على 

 المنطقة عموماً و دول الخليج العربي ومصالحه التجارية واألمنية خصوصاً.

إن أمن البحر األحمر مسؤولية إقليمية ودولية، وال يمكن حماية هذا الممر الحيوي إال بالكف عن تطويل أمد سلطة الفرد 
وإعادة إرتريا إلى المجتمع الدولي بإيجاد نظام حكم رشيد يصل للسالم واالستقرار باتفاقيات مرعية من منظمات إقليمية 
ودولية تقرها مؤسسات دولة تمثل حلم الشعب اإلرتري الذي دفع ثمناً غالياً ليكون له سيادته على أرضه ويعيش مع دول 

 الجوار والمنطقة واألسرة الدولية وفق قوانين تراعي المصالح المشتركة للشعب اإلرتري وجيرانه. 

 


