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 رئيس جبهة التحرير اإلرترية ينعي الشيخ  خليفة بن زايد

 بسم هللا الرحمن الرحيم

) ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من األموال :  قال تعالى 

 صدق هللا العظيم( واألنفس والثمرات وبشر الصابرين

تلقينا ببالغ الحزن واألسى بعد اإليمان بقضاء هللا وقددر  ندبد   

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل ندهديدان رئديدس دولدة اإلمدارات 

العربية المتحدة الشقيقة الذي انتقل إلى الرفيق األعلدى الديدوم 

مايو الجاري ، باسمي ونيابة عن قديدادة وقدواعدد  31الجمعة 

جبهة التحرير اإلرترية أتقدم باحر التعازي الدقدلدبديدة فدي  دذا 

الفقد الكبير إلى حكومة وشعب دولة اإلمارات العربية الشقيقة 

والى الشعوب العربية واإلسالمية، راجين من المولى عزوجل 

أن يتقبله في جنات الخدلدود مدل الشدهدداء والصدديدقديدن، وان 

يجعل كل ما قدم من أجل شعبه وامدتده فدي مديدزان حسدنداتده  

تحفظ الذاكرة الجمعية لشعبنا اإلرتري الدور الكبير الذي قامت 

بدددده دولددددة اإلمددددارات 

العربية الشقيقة في دعم 

نضدال الشددعدب اإلرتددري 

ضد االستعمار اإلثيوبي، 

اإلمددارات الددتددي فددتددحددت 

أبوابها لشعبنا وقدمت كدل أندواع الددعدم الدمدادي والسديداسدي 

والمعنوي واإلنساني ، فكانت مواقف زايدد الدخديدر والشديدو  

حكام اإلمارات مشهودة ومشرفة ، وكان الراحل المقيم مقتفيدا 

أثر والد  الراحل المقيم في دعم القضايا العادلة                                       

لفقيد األمة  الشيخ خليفة الرحمة والمغفرة  ولشعب وحكومة  

اإلمارات الشقيقة ولنا جميعا الصبر وحسن العدزاء ، واندا   

 وانا إليه راجعون                                  

محمد إسماعيل  مدد ، رئديدس جدبدهدة الدتدحدريدر اإلرتدريدة ،      

م                                                                                   2222مايو  31

  

في تصريح صحفي من دائرة الثقافة واإلعالم لجبهة التحدريدر 

اإلرترية  لوكالة األنباء اإلرتدريدة ، أداندت مدقدتدل الصدحدفديدة 

الفلسطينية بقناة الجزيرة القطرية األستاذة شيرين أبو عداقدلدة 

برصاص الغدر، معتبرة ذلك جريمة مكتملة األركان استهددفدت 

األستاذة الصحفية و ى تؤدي واجبها المهني في نقل األخدبدار 

على أرض الواقل، وذكر التصريح الصحفي أن شيرين تدمدثدل 

الضمير اإلنسداندي الدحدي الدذي كدان يدندقدل أحددا  األراضدي 

الفلسطينية المحتلة، وتقدمت الدائرة باحر التعازي إلدى أسدرة 

الفقيدة  والشعب الفلسطيني عدامدة والدى زمدالئدهدا فدي قدنداة 

الجزيرة والتي تميزت فيه بنقلها األحدا  الساخنة في مدواقدل 

مختلفة خاصة فلسطين والتدعدازي مدوصدولدة إلدى كدل قدبديدلدة 

 اإلعالمين 

 
  

 

 

  شيرين أبو عاقلة أيقونة الصحافة
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رئيس جبهة التحرير اإلرترية  ينعي الشيخ يوسف 

 علي بيتاى 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلدُجدوعِ َونَدْقدٍص “ قال تعالى: 

ابِِرينَ  صددق هللا ”  ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَِشِِّر الصَّ
العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدر  تدلدقديدندا ندبد  اندتدقدال 
الشيخ الوقور يوسف ابن الشيخ الجدلديدل عدلدي بديدتداي إلدى 
الرفيق األعلى والذي صعدت روحه الطا رة إلى بارئهدا إثدر 

إلددى   حدداد  ألدديددم يددوم أمددس فددي الددطددريددق مددن خددوربددركددا
 مشكريب، ونحن إذ نترحم عليه ال يدفدوتدندا أن نشديدر إلدى 
العالقة الحميمة التي ربطت أسرة الشيخ على بيتاي بقضديدة 
الشعب اإلرتري حي  كان والد  العالم والداعية الكبير عدلدي 
بيتاي في النضال اإلرتري منذ وقت مدبدكدر، فدقدد كدان دار  
م وى ألبناء شعبنا في تقديم يد العون وخالوى  مشكوريدب 

جت ومازالت أعداداً كبيرة مدن   التي استقبلت الدارسين وخرِّ
المشايخ والدعاة، والعالقة الخاصة التي كاندت بديدن الشديدخ 
علي بيتاي وجبهة التحرير اإلرترية ومن بعد  أبدندائده وفدي 
مقدمتهم ابنه الشيخ سليمان الذي خدلدف والدد  فدي سدجدادة 

أمدِّ هللا في عدمدر  وندفدل بده  الدراحدل   خالوي  مشكوريب
المقيم يوسف كان مشرفاً على خالوي بيتاي في )مدقدرايدب  
في بركا بإرتريا التي شهدت مسقط رأسه، فهو فدقدد ألبدنداء 
إرتريا كما  و فقد لهذا الصرح التعليمي الكبير الذي أسدسده 
وقام عليه والد  عليه رحمة هللا  نعزي أنفسنا ونعزي أسدرة 
الشيخ علي بيدتداي والدكدوريداتدي وعدمدوم الشدعدب اإلرتدري 

وال   نقول إال ما يدرضدي هللا   والسوداني والمنتفعين بعلمه
 إنا   وإنا إليه راجعون

  محمد إسماعيل  مد،  رئيس جبهة التحرير اإلرترية

  

في اطار برامجها المعدة لشهر مايو الدجداري عدقددت الدلدجدندة 

المركزية إلعالم االئتالف الوطني الديمقراطدي اإلرتدري أولدى 

ندواتها التعبوية تحت عنوان ضرورات وحدة االئتالف بتاريخ 

م ، قدمها  المدنداضدل إدريدس  دمدد  الدعدضدو 3252/52222

القيادي باالئتالف الوطني الديمقراطي اإلرتري، تناولت الندوة 

التعريف  بتنظيمات  االئتالف ثم تطرق على االئدتدالف كدفدعدل 

نضالي ومقومات نجاحه إرتريا من خالل الدتدجدارب السدابدقدة،  

مقومات الوصول إلى جسم سياسي جدبدهدوى واحدد  مدرحدلدة 

، يالتنسيق بين مكونات االئتالف الوطني الديمدقدراطدي اإلرتدر

شارك في الندوة قيادات تشريعية وكادر متدقددم مدن عضدويدة 

 التنظيمات  الثالثة الدمدكدوندة لدالئدتدالف ، وقدد أدار الدنددوة 

المناضل صالح علي أحمد رئيس اللجنة الدمدركدزيدة لد عدالم، 

تخللت الندوة مداخدالت مدن بدعدض الدحدضدور واسدتدفدسدارات 

 أثارت النقاش  

 

 

 تعقد اللجنة المركزية إلعالم االئتالف الوطني الديمقراطي اإلرتري أولى ندواتها
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م بعيد دخول الجيش الشعبي العاصمة اسمرا وطرد جنود االحتالل األثيوبي ١٩٩١مايو  ٤٢تشكل نظام الطاغية اسياس  في 

من تراب الوطن   إذ أنه وليد تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا ، قد ظهرت مالمح النظام وفعاليته اإلقصائية منذ اليوم 
األول إلعالن الحكومة المؤقتة وخطاب رئيسه )األمين العام للحكومة المؤقتة آنذاك  برفض التعامل مل التنظيمات الوطنية 
التي كانت في الساحة إبان الكفاح المسلح وإصرار  على عدم االعتراف بها ونعتقد أن ذلك مثل الوجه الحقيقي لعقلية الفرد 
المتسلط والتي كانت تتخفى وراء ستار الثورية والنضال التحرري ، وعلى الرغم من ذلك فقد تجاوب الشارع اإلرتري العام 
المتعطش للحرية مل دعوات السلطة الوليدة التي دعت إلى المشاركة في عملية البناء والتعمير على حسب تعبير ا انذاك، 
معتقدا أن فجر الحرية قد بذق وان حلمه في وطن خالي من المستعمر قد تحقق، ولم يعير كثير ا تمام لدعوات التنظيمات ب ن 
ما يتشكل اآلن في البالد  و امتداد لعقلية اإلقصاء والغطرسة لرأس النظام  وقد كان حي  لم يسلم من بطشه وجبروته حتى 
رفاقه الذين ناضلوا معه وقادوا التجربة،  ا  م يقبعون في زنازينه ألكثر من عقدين من الزمان  رأس النظام افرغ تجربة 

الشعب اإلرتري عبر نضاله المشترك   نفسها من مضمونها وسطى على المكتسبات التي تحققت بتضحيات  الجبهة الشعبية
في تجربتي الجبهة والشعبية ، وما نرا  اليوم ما  و إال نظام مسخ تنكر حتى لتجربة الجبهة الشعبية   أكباد   الذي قدم فلذات

والجيش الشعبي اللذان حمال  إلى كرسي السلطة  وفي تقديرنا أن النظام اليوم قائم علي سيطرة عصابة متسلطة أذاقت 
، وأمامنا الهروب الجماعي للشباب اإلرتري الذي أغلقت  الشعب الويالت وخلقت تخلخل  بنيوي في  يكلية الدولة والمجتمل

أمامه األبواب لبناء مستقبله  وكذا حالة اإلحالل واإلبدال والتغيير الديمغرافي التي أصبحت سمة مالزمة لممارساته  وما 
والذي بموجبه يتم توزيل األرض لمؤيديه بينما أصحاب األرض يقبعون في مخيمات البؤس   اسما  بقانون األرض

في تركيبة الدولة اإلرترية   في شرق السودان واليمن وغير ا من البلدان بعد أن رفض إرجاعهم   ذا الخلل البائن  والفقر
ألقى بظالله على مجمل العمل السياسي األمر الذي استدعى معه توصيف حقيقي لطبيعة ما  و قائم في إرتريا، ومن  ذا 
ً وإن كان القائمون عليه محسوبين على  ً وطنيا المنطلق فإننا نعتقد ب ن الذي نرا  اليوم على أرض الواقل ال يمثل حكما
الجنسية اإلرترية ، وقد تبارت في توصيفه األقالم والنخب فتارة تصفه بالدكتاتورية وتارة أخرى بالطائفية، ونحن نرا  أبعد 

حتى ال يصبح   ويمارس الدكتاتورية إلذالل الشعب وإفقار   من ذلك بكثير ألنه يستخدم الطائفية لتمرير مخططاته التخريبية
بين أبناء الوطن الواحد ويعيد الحقوق إلى   حاضنة ألي مشروع وطني يقتلعه وي تي بالبديل الديمقراطي الذي يساوي

لكل اإلرتريين   أصحابها  وإزاء  ذا الواقل فإننا نؤمن ب ن الحل في تغيير  وتغيير بنية المؤسسات التي أقامها لتصبح وعاءً 
يتساوون في كل الحقوق السياسية والثقافية واالجتماعية، فهم سواسية أمام القانون ال فرق بينهم في اللون أو اللغة أو 
الدين  نؤمن ب ن عملية التغيير ما ي إال عملية تراكمية لنضالنا جميعاً وتمليك الوعي ليصبح شعبنا األبي  و صاحب المبادرة 
بالتفافه حول قوا  الوطنية للتعجيل بعملية التغيير الديمقراطي  فاسياس ونظامه إلى زوال ، وسوف تلقي به الجما ير 
ً جداً ويرا  أسياس وزبانيته بعيداً  إننا نرى ضرورة تعميق الوعي  اإلرترية في مزبلة التاريخ، وإن  ذا اليوم نرا  قريبا

بالحقوق التي   الوطني وحشد الطاقات حول برنامج الخط الوطني الديمقراطي والذي نعتبر  الضمانة إلحدا  التغيير والتمسك
ال تقبل المساومة، يتساوى فيها المواطن اإلرتري  ولهذا دعوتنا لكل القوى الوطنية صاحبة المصلحة الحقيقية لالنفتاح على 
بعضها مل ت كيدنا االستعداد التام للعمل المشترك والتنسيق مل كل القوى الوطنية على أرضية احترام السيادة الوطنية 

أرضاً وشعباً وسيادةً دولة القانون التي تؤمن بالتنوع  االجتماعي والثقافي ، يكون الشعب  و سيد ا يتداول فيها   اإلرترية
السلطة وفق آلية االنتخابات الديمقراطية النزيهة  والقائمة على التعددية السياسية، واحترام حقوق اإلنسان وعودة الحقوق 
إلى أصحابها  أن ما يقوم به الطاغية اسياس من  ضم للحقوق وإفراغ الوطن من أبنائه ، والتعدي على دول الجوار ال محال 
سوف يزول بزوال الطاغية وعصابته ، وتصبح إرتريا ألبنائها البررة الذين يصونون كرامة مواطنيها ويحافظون على حسن 

 الجوار مل الجميل دون التدخل في شئون الغير  
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فدرعدا أمدريددكدا وكددنددا يدعدقدددان اجددتدمداعددهدمددا الدددوري           
عقد فرعا أمريكا وكندا اجتماعهما الدوري عبر وسيلة الزوم في يدوم 

، وقد قدم المناضل عضو المكتب 2222األحد الموافق األول من مايو 
التنفيذي مسؤول دائرة اإلعالم والثقافة تنويدراً حدول الدتدطدورات فدي 
المنطقة وخاصة األوضاع في إثديدوبديدا وأثدر دا عدلدى إرتدريدا وسدوء 
األوضاع التي تمر بهدا إرتدريدا، أ دمدهدا إدخدال شدعدبدندا فدي الصدراع 
الداخلي في إثيوبيا واستباحة األراضي اإلرتدريدة حدتدى تدكدون مدوقدل 
ت  يل وتدريب ألحد أطراف الصراع اإلثيوبي، مما سيجر شدعدبدندا فدي 
حرب مفتوحة  وقد أكد الحضور أن ما تمر به إرتريا يتطلب مضاعفة 
الجهود وتوحيد الطاقات إلسقاط عصابة أسمرا حتدى يضدمدن الشدعدب 
اإلرتري وحدته الداخلية التي كانت صمام أمان لتحقيق االستقالل  كما 

تناول المناضل قبر وت أبو عشرة أ مية االستقطاب وزيادة العضوية كون المعركة تهم كل إرتري حر وقد أكددت الدتدجدارب 
أن مشروع الجبهة ليس مسؤولية أحد بقدر ما أنه وعاء انسجمت فيه كل الجما يدر اإلرتدريدة، وبدوجدود الدمدؤامدرات الدتدي 
مازالت قائمة على التشويه المستمر، لذلك تحتم المسؤولية الوطنية أ مية مناقشة الجميل وخاصة الشباب الذين شو ت لهم 
آلية العصابة مشروع الجبهة ودور ا حتى يتثنى لها االنفراد الذي يشهد الجميل نتائدجده الديدوم  واتدخدذ الدحدضدور خدطدوات 

 وقرارات وتوصيات جادة لتوسيل العضوية ومضاعفة األداء 

 ٤٢المناضلون والمناضالت ، تحية وطنية متمنين لكم التوفيق في مهامكم النضالية باإلشارة إلى اإلعالن أعال  والمتعلق ب 

مايو ، يوم استقالل إرتريا ، تقيم القوى السياسية اإلرترية بالمشاركة مل حركة كفاية العالمية احتفاالً مشتركاً عبر وسيلة 

نهيب بكل عضويتنا وكافة اإلرتريين المشاركة في  ذ  األمسية االحتفالية الكبيرة، والمسا مة في إخراج االحتفال  .الزووم

بتوقيت نيويورك ، الساعة  //:١/، الساعة: ٥٤/٤٤//٤١٥بالطريقة الالئقة بعظمة المناسبة  تاريخ االحتفال يوم 

 السابعة بتوقيت برلين، الساعة السادسة بتوقيت لندن ، الساعة السابعة بتوقيت إرتريا والسودان والقا رة 

 ، مل فائق االحترام والتقدير 221938، كلمة السر   9/9/ /999 292الدخول إلى غرفة الزووم ، رقم الدخول 

 لجنة احتفاالت أعياد االستقالل 
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 الواقل اإلرتري وآفاق المستقبل

يعيش الوطن اإلرتري في حالة بيات شتوي أو فلنقل اجترار الماضي دون فعل حقيقي يالمس الواقل الدمدعداش، وقدد يدكدون 

مفيداً اذا تطرقنا إلى أن صراع األفكار في تطور المجتمعات كما تناوله المفكر المغربي مالك بدن ندبدي حديد  يدرى مدرحدلدة 

الصراع بين األفكار القاتلة واألفكار الميتة، فوفقاً لنظرية الصراع الفكري  نالك دائماً أفكار مستوردة معزولة عن محيطدهدا 

األصلي  ومستنبتة في بيئة عالم آخر ولهذا ال تستطيل النمو والتعايش مل واقل المجتمعات التي أريد لها أن تدندمدو فديدهدا،  

و نالك أيضا أفكار ميتة تربتها األصيلة  ي ذات بيئة العالم الذي أريد لها أن تنبت فيه ولكنها أضحت جسماً ميتاً يهدد جسد 

ً فدكدرةً  األمة النا ضة عندما دارت عليها دورة التاريخ، وقد ضرب مثالً حياً في ذلك على التصوف الذى كانت طدرقده يدومدا

حيِّة ترقى بالوجدان من عصبية القبيلة إلى رحاب الدين يتآخى الناس فيه ويتخاصم، أصبح اجتماعاً حول الحولية السندويدة 

وحلبة الذكر يدورون حولها على أصوات الطبول وتنهدات الشيخ دون التمعن في معنى التصوف و  و تغييباً متعمداً للعقدل 

البشري الذي يفترض فيه التمييز  وقبل مالك بن نبي نجد ما خطه  مفكر علم االجتماع  المرموق ابن خلدون والذي عدكدف 

على كتابة مقدمته المعروفة مبينا السبب الرئيس الذي حدا  لكتابة الدمدقددمدة  دو: )إن اإلنسدان كد ندمدا يدتدبددل مدن أصدلده 

والبشرية ك نما تست نف من جديد   ما ساقني للتطرق إلى  ذا الموضوع  و الظروف الدتدي يدعديدشدهدا الدمدحديدط السديداسدي 

اإلرتري سلطة ومقاومة، فالذي كان متاحاً في فترة حرب التحرير وما كان سائداً لم يعد اليوم مدتداحدا وان ظدروف الدحديداة 

وإيقاعها قد تبدل وان ثورة المعلومات لم تترك متنفساً أو براحاً لتكرار تجارب الماضي واجترار  ألنها أوجدت واقعاً جديدداً 

وتفاعل مل األحدا  وفق مقتضيات القرن الواحد والعشرين، كما لم يكن ممكنا إعادة التاريخ وصناعته بشخوصه ومعطياته 

على األرض ، ولم يعد بمقدور إنسان القرن الواحد والعشرين التعايش مل ظروف الماضي الذي ولى من غيدر رجدعدة، وال 

جيل اليوم كجيل األمس القريب، فالعالم الذي أصبح قرية واحدة يدبدحد  عدن مشدتدركدات لدلدتدعدايدش مدل ضدرورات الدحديداة 

المتغيرة، ولهذا لم  يعد مطلب الجيل اإلرتري الذي ولد بعد التحرير مهتماً بإعدادة دوالب الدتداريدخ وتدجدسديدد  عدلدى أرض 

الواقل ليغير واقعه الذي اختلف، من  نا ينطلق حديثنا عن مستوجبات  وشروط االنتصار على الواقل والذي يبدأ باالنتصار 

على الذات  وقبل الولوج إلى الواقل نود أن  نشير إلى أن  ل  ناك معارضة بالمعني الصحيح لدهدذ  الدكدلدمدة فدي إرتدريدا  

ونقصد  نا  ل ما  و قائم اآلن يمكن أن نطلق عليه معارضة  و ل الشروط منطبقة عليه  ندعدتدقدد أن الدقدوى السديداسديدة 

اإلرترية التي تقارع النظام في أسمرا اقرب إلى توصيف المقاومة منه إلى المعارضة وذلك الن المعارضة تكدون مدحدكدومدة 

بدستور ينظم عملها ومعترف بها من السلطة القائمة وتنشط في داخل البلد من خالل دور ا وأنشطتها اإلعالمية، بل وتجدد 

الدعم من الدولة نفسها و ذا ما لم يكن متوفراً في إرتريا فسلطة األمر الواقل ال تعترف بوجود من يعارضها وتدعدي بدعددم 

وجود معارض  وبالعودة إلى الواقل فالذي مازال يرى سالح القوة وقوة السالح  ي الخالص لخلق مشروع وطدندي جدامدل 

كالذي تتبنا  السلطة ) شعب على قلب رجل واحد  )حادى  زبي حادى لبي   ، وأعمال فك وتركيب المجتمل  بقوة السلدطدة  

امر يحتاج إلى توصيف منطقي واقعي ما يرنو إليه أصحاب  ذا الطرح و م القائمون على السلطة فدي أسدمدرا  تدعدثدر  دذا 

النهج  وأصبح وباالً على السلطة نفسها وألنه من غير الممكن أن تسبح عكس تيار الواقل فاإلرتدريدون نداضدلدوا مدن أجدل 

ً غديدر الدذي يدرتضديده الشدعدب،   الكرامة والسالم واالستقرار وليس بمقدور السلطة الحالية وال الدالحدقدة أن تدخدلدق واقدعدا

والشوا د كثيرة  من حولنا  كل السكان والفئات االجتماعية التي تم إحاللها في مواقل أخرى داخل حدود الددولدة الدقدطدريدة 

كسياسية إحالل وأبدال أصبحت قنابل موقوتة مازالت تعاني تلك الدول من أثار ا كالذي حد  لألكراد في الدعدراق وإثديدوبديدا 

اإلمبراطورية وكمبوديا ومنطقة البحيرات في وسط أفريقيا )روندا وبورندي  وغير ا من دول العالم الثال  المتسدلدطدة، لدم 

يكن مجديا التمرس في موقف كنت فيه منذ الثالثة عقود الماضية وتقرأ ما يدور اليوم بما كنت تتبنا  حديدندهدا، وبدالدمدقدابدل 

اجترار الماضي واقتفاء اثر  إلعادة عجلة التاريخ  و أيضا أمر استعصى على مروجيه  ألنه يعيش خدارج مدندطدق الدحديداة 

ونسقها المتجدد فما كان باألمس صالحاً ليس بالضرورة أن يكون صالحاً اآلن و ى تجارب إنسانية غير معصومة يعتدريدهدا 

الخط  والثواب و ذا لألسف ما عليه تفكير السواد األعظم من قوى التغيير إن لم نقل كلها، من  نا أصبح أمر تغيير ما  دو 

 يقائم في البالد مر ون  بتفكير جديد يستوعب حداثة األجيال الصاعدة ورغبتها فيما تريد وعلينا استيعاب المتغير المجتمع

ووضل آليات تستوعب ذلك  من ناحية أخرى أن وضل الناس في قوالب جا زة ايدلوجية جامدة أو نظريات تستدندد إلدى مدا 

يطلقون عليه اليوم الوعى المجتمعي المنادي باللبرالية الحديثة  و اآلخر خارج عن المنطق، فااليدلوجيات بكدل مدا تدحدمدل 

من افكار مستنيرة لم توفق في صناعة استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي متوازن لفقدانها العمق المجتمعي ومنافاتدهدا 
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 يتبل  

نخبوية مفصلة   العمق المجتمعي ومنافاتها واقل المجتمل  وتجلياته في كثير منها ، ألنها صنعت لنفسها سياجاً من أحزاب

على نفسها وما دونها ما  و إال أدوات وتوابل عليها التسبيح بحمد القائد الملهم ) القائد الضرورة  أو الشيخ والمرشد الذي 

ألبسو  ثوب القدسية ، و التيارات الحديثة التي نش ت مؤخراً كاللبراليين الجدد  لم تسلم  ي األخرى من حالة التقليد األعمى 

، ففي الحالة اإلرترية نش ت حركات تطلق على نفسها )منظمات مجتمل مدني  خاصة تلك التي تتبني حركة المجتمل المدنية 

المدافعة عن الحقوق األساسية  المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وعلى الرغم من تبنيها ذلك من خالل الطرح إال أنها 

لم تلتفت إلى اآلن إلى حقيقة ب ن أي طرح غير مسنود بالعمل الفعلي في التطبيق لما ترفعه من شعارات وتضعه في مواثيق 

ونظم سوف يظل حبيس اإلدراج ولم يغير في واقل األمر شيئا، وقد يالحظ المتابل للش ن اإلرتري أن معظم  ذ  المنظمات 

تمارس فعال سياسيا بغطاء منظمات مدنية وان تداخل مهامها  و عين اإلشكال في تقديمها المفيد من منبر العمل المدني وقد 

أصبحت جزء من الحراك السياسي لقوى المقاومة السياسية و و أمر خلط الكثير من المفا يم، وعلى صعيد الحركة 

السياسية نش ت ما أطلق عليها باألحزاب 

القومية )األثنية  والتي أخرجت الصياغ 

القومي من مفهومه ووضعته في قالب 

يصلح أن يكون ضريح درويش يطوف به 

المريدين دون تقديم حلول علمية أو 

عملية في إطار الطرح القومي حسب 

ً ، ليس من المفيد أن نرفل  تسميتهم طبعا

شعارات جوفاء ال تقدم حلوالً عملية 

وترمي كل علل الوطن على جهة بعينها ، 

وكان لزاما على تلك الجهات أن تقدم 

حلول عملية  للخروج من دوامة االتهام 

للغير، وان ما يمكن أن يكون حال في 

مجتمعات أخرى ليس بالضرورة أن يكون 

حال لمشاكل يعيشها الشعب االرتري، وقد 

يكون مفيدا اذا علمنا أن المعارضة اإلرترية كانت قد طرحت النظام الالمركزي للحكم وتوافقت عليه في مؤتمراتها المتكررة 

وذلك من اجل حل إشكالية تحكم المركز بالسلطة بمفهومها الجامل ) المشاركة في الحكم، التوزيل العادل للثروة وغير ا  

ولكننا نحتاج أن نجيب على أسئلة من شاكلة النظام االقتصادي والتوافق على مفهوم العدالة االنتقالية، والسياسة الخارجية 

للدولة التي نريد ا مل أن ميثاق  المعارضة قد أتى إلى ذلك بخطوط عامة  كما أن موضوع الهوية الجامعة للشعب اإلرتري 

 ي األخرى من يرا ا غير متوافق عليها  ومن خالل تتبعنا إلى الحراك السياسي في الساحة اإلرترية نالحظ أيضا عدم 

القبول باألخر المتعدد ونظر البعض لألخر بدونية مبطنة ، في تقديرنا  ذ  علل يعيشها الوطن اإلرتري سلطة ومعارضة 

 .ينبغي على الجميل االلتفات إليها والتحد  عنها بصوت عالي
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 التعليق السياسي  

 

 الجوالت المكوكية لوفد طاغية أسمرا وسياسة الهروب إلى األمام

تابعنا األسابيل الماضية جوالت  مكوكية لوفد طاغية أسمرا ضم وزير العالقات الخارجية عثمان صالح ومستشار اسياس 

للشئون السياسية يماني قبراب ، بدأت بزيارة الخرطوم  تحمل في ظا ر ا المسا مة في حل المشكل السوداني وخاصة 

ملف الشرق الذي ظل نظام أسمرا يستخدمه كورقة ابتزاز للحكومة السودانية منذ استقالل إرتريا  لذلك يعمل النظام 

اإلرتري استخدام ورقته القديمة المتجددة باللعب في ملفات التناقض السوداني  ويرا ن بزيارته لكسب ود الحكومة 

السودانية مستغالً الظروف السياسية االستثنائية التي يمر بها السودان  للتعامل معه خوفاً وطمعاً، خاصةً أن الحرب بين  

التقراي و النظام اإلرتري تمر بمراحل حاسمة، ويدرك أفورقي أ مية المعابر  الحدودية السودانية اإلثيوبية بالنسبة 

لحكومة التقراى  لذلك  يريد اساس  تحييد أو كسب السودان بكل الوسائل في  معركة عصابة أسمرا مل التقراي  ثم شملت 

الجولة روسيا التي صوت فيها النظام اإلرتري في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح روسيا بجانب كوريا 

الشمالية والصين ، األمر الذي يجعل تقديم إرتريا في طبق من ذ ب لتكون امتدادا لميدان الحرب بين أقطاب الصراع الدولي 

، والتي رشح منها زيارة وفد صيني وآخر روسي إلى إرتريا ، وختم  وفد العصابة زيارته بموسكو  كما كانت  جوبا احدي 

محطات الوفد والتي تندرج ضمن محاولة النظام لكسب موقف حكومة جنوب السودان التي تعتبر أ م ممول اقتصادي 

لوجود مؤسسات العصابة االقتصادية وكذلك كسبها في حربه مل التقراي   أن عصابة اسمرا ومنذ مرحلة الثورة إلى الدولة 

ظلت تعتمد على تناقضات الجوار و االعتماد في العامل الخارجي لبقائها و ال تغيب عن ذاكرة شعبنا االستعانة بحلفاء 

األمس وأعداء اليوم )الجبهة الشعبية لتحرير تقراي   في الصراع اإلرتري  ذا التحالف المشبو  في بداية الثمانينات الذي 

أدى إلخراج  جبهة التحرير اإلرترية من الفعل المؤثر، وبذات الحلف تمكن من االنفراد بالقرار في إرتريا بعد تعامله 

بوحشية بالقضاء على الخصوم السياسيين معتمداً أسلوب التصفية الجسدية حتى خارج الحدود حي  شهدت مرحلة الثورة 

وقبيل االستقالل تصفية و اختطاف قيادات من الثورة اإلرترية و خاصة في السودان وإثيوبيا بتعاون أجهزة تلك الدول تارة 

بغض البصر ليمارس المطاردات داخل أراضيها وتارة أخرى  بإغالق وحذر أنشطة القوى السياسية التي تختلف مل 

سياسات عصابة أسمرا  كما ال يفوتنا أن نذكر أن تحالف الوياني مل الشعبية كان له الدور األ م  النفراد الجبهة بالسلطة 

بدخولها إلى أسمرة ودخول حلفائها التقراي أديس أبابا    أن استمرار عصابة أسمرا في السلطة مر ون بتهديد أمن الدول 

أو التحالف معها حي  يذكر التاريخ مشاركة قوات الجبهة الشعبية في حرب الكرمك وقيسان مل الجيش السوداني ضد 

الحركة الشعبية لتحرير السودان ثم تحالفه مل الحركة الشعبية ضد سلطة البشير بل استضافته كل أطياف المعارضة 

السودانية  و الدخول في العمق السوداني ب سناد من قواته و احتالل جنوب وطوكر و مشكوريب بوالية  كسال  والهجوم 

الذي حد  الحتالل كسال تحت غطاء المعارضة السودانية ،  وما حد  من نزاع مسلح  في جيبوتي واليمن وأخيرا تحالفه 

من خالل . مل أبي أحمد ضد التقراي ودخوله في العمق اإلثيوبي ،  ذا الصراع الذي مازالت ماالت سيناريو اته غامضة

استعراضنا لعقلية  عصابة اسمرا يمكننا أن نقول  أنها تعتمد  في تثبيت أركانها على العوامل الخارجية  دون اال تمام أو 

االستفادة من تاريخ الشعب اإلرتري  و نضاله وصمود   المنقطل النظير في مواجهة االستعمار ليس بالعدد والعتاد ولكن 

اتخاذ مبدأ اإلرادة و اعتماد  أسلوب حرب التحرير الشعبية طويلة األمد و بصمود  أفشل شعبنا حمالت إثيوبيا لتقويض 

أن عصابة أسمرا أدخلت البالد و العباد في عنق  .م3993مايو  22إرادته ، و طرد آخر جندي إثيوبي من بالدنا  في 

زجاجة وذلك بعداوتها  كل دول الجوار حتى فقد الشعب اإلرتري التعاطف اإلقليمي والدولي الذي صنعه بصمود  وعدالة 

قضيته  وكان األخطر من كل  ذا استمرار  بالقضاء على حلم الشعب اإلرتري في الحرية وبناء وطن يسل الجميل وإ مال 

معالجة القضايا الداخلية  التي تعتبر األ م لمواجهة التحديات الخارجية  بل جعل إرتريا سجن كبير لم ينج منه حتى  شركائه 

المدخل الطبيعي إلنقاذ البالد باشراك كل اإلرتريين في مصير بالد م ابتداء من إطالق سراح أن  من قيادات وكوادر الشعبية  

السجناء اإلرتريين دون شرط ، ودعوة كل الفرقاء من قوى سياسية ومنظمات مجتمل مدني و أكاديميين إلنقاذ وطن في 

مفترق طرق ، بالنضال المشترك الذي ال يقصي أحدا نعجل بالتغيير الذي ننشد   أن  المرحلة تتطلب من قوى المقاومة 

 النظر بمسؤولية المخاطر التي  تتهد إرتريا وشعبها جراء ما قام ويقوم به الطاغية وعصابته البغيضة  


