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 المجلس التشرٌعً لجبهة التحرٌر االرترٌة ٌعمد دورته الثالثة 9

عمد المجلس التشرٌعً لجبهة التحرٌر االرترٌة اجتماعه الدوري الثثثالث  

ٌنثاٌثر الثجثاري أ تثرسس جثلثتثاع االجثتثمثا   11الً  11فً الفترة من 

المهندس صالح على سحمد ربٌس تكرتارٌة المجلس ٌعاونه نابب ربٌس 

التكرتارٌة وممررها أ تم تثبٌع العضوٌة والثتثً بثلثػ نصثاب الثحثضثور 

ثلثً العضوٌة أ ثم  تلى على الحضور جدول اعمال الدورة والتً شملثع 

كلمة التكرتارٌة التً تناولع التحدٌاع التً واجهة عمل التكرتارٌة فثً 

الفترة الماضٌة  وما تم حتى االن على صثعثٌثد الثوثلثل والثبثرامث  الثتثً 

وضعتها التكرتارٌة أ تلى ذلن تمرٌر المراجع العام لثلثتثنثاثٌثم الثذي لثام 

بالتدلٌك والمراجعة المالٌة للفترة التابمة والذي اجٌز أ الفمرة الثالثة فً جدول االعمال كان تمرٌر اداء المكثتثب الثتثنثفثٌثذي 

والذي شمل كل مرافك المكتب التنفٌذيأ  لرس على الحضور وتمع منالشته ولؾ واللها االجتما  على ما تحمك من الثوثلثل 

التً لدمع بعد االجتما  الثانً وما لم ٌحمك واالوفالاع التً صاحبع العمل ومتبباتها وكان من اهم تلن المتبباع الاروؾ 

الموضوعٌة التً تعانً منها المعارضة عموما والتناٌم على وجه الوصوص أ ولؾ الحضور على تمرٌر مثكثتثب الثربثٌثس 

الذي تناول اداء االبتالؾ الولنً الدٌممرالً االرتري ولد وجه الحضور اتبلة مباشرة عن تٌر العمل فثٌثه وحثالثة الثبثلء 

التً صاحبة ادابه فً الفترة الماضٌة أ وكانع ردود المكتب التنفٌذي فً موتلؾ االتبلة واالتتفتاراع شافٌة أ هذا ووجثه 

االجتما  بضرورة تحتٌن االداء فً الفترة المادمة ملالبا باداء افضل مما كان علٌهأ وعلى صعٌد المجثلثس الثولثنثً ولثؾ 

االجتما  على تمرٌر العاللاع الوارجٌة فً هذا الجانب واشاد بدور المجلس واكد ضرورة دعمه وترلٌة ادابه والعمثل عثلثى 

انجاح المؤتمر الثال  للمجلس المزمع انعماده فً الفترة الملٌلة المادمة أ ولالب االجتما  بالتنوٌر المتتمثر لثمثا ٌثدور فثً 

ارولة العمل االرتري المعارض واصة انشلة المجلس الولنً االرتري للتؽٌٌر الدٌثمثمثرالثً ى عثلثى صثعثٌثد االعثالم ثثمثن 

الحضور عالٌا دور دابرة الثمافة واالعالم واعتبرها  شعلة العمل التناٌمً التً حافاع على دٌمومة اصثدرا وكثالثة االنثبثاء 

االرترٌة فً زمنها دون انملا  أ كما ح  المٌادة على ضرورة دعم االعالم وابتكار وتابل اورى الٌصال صوع التناٌم الى 

اكبر للا  ممكن من االرترٌن واالصدلاء واالشماءأ وفً وتام الجلتاع اصدر المجلس لراراع  وتوصثٌثاع كثلثؾ الثمثكثتثب 

 التنفٌذي الجدٌد بتنفٌذها لٌنهً اعماله باعادة انتواب التكرتارٌة والمكتب التنفٌذيى
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 االرترٌون فً اثٌوبٌا ٌتعرضون لنصب من لبل موافً التفارة االرترٌة 

فً حالة تنم عن تفشً الفتاد  رفض موافو التفارة اإلرٌترٌة فً إثٌوبثٌثا دسدٌثس 

سبابا( التعامل المباشر الجراء المعامالع المانونٌة متحججٌن بثاعثذار واهثٌثة أ وان 

بعض مافً التفارة إبالؼوا اإلرٌترٌٌن بإصدار جوازاع تفر مثزورة عثن لثرٌثك 

دفع سموال فً جٌوبهم الشوصٌةى  ولالع المصادر إن هنان العدٌد مثن اإلرٌثتثرٌثٌثن 

الذٌن ٌتمدمون بللب للحصول على جوازاع تثفثر مثن التثفثارة لثلثتثفثر إلثى دول 

موتلفة للعالج اللبً وألتباب موتلفة ى حٌ  ٌلر البعض من هؤالء لثلثتثعثامثل مثع 

دوالر  344المرتشٌن لتتهٌل معامالتهم أ ٌتماضى موافو التفارة مثا ٌصثل إلثى 

كرشاوى باإلضافة إلى المبلػ الذي ٌذهب إلى التفارةى  لتوء الحا أ فثإن جثوازاع 

دوالر إضثافثٌثة مثزورةى سحثد األتثبثاب الثتثً  344التفر التً ٌعلونها بثعثد سوثذ 

ٌمدمونها إلصدار جواز تفر لانونً هو سنه للحصول على جواز التفر الذي تمدمع بللب للحصول علٌه فثً سدٌثس سبثابثا أ 

ٌللبون عنوان وكٌلن فً إرٌترٌا وٌوبرونهم سن النموذج الذي مألته لد تم إرتاله إلى إرٌترٌا التواذ المرار ى  تذهب عثابثلثة 

لالب جواز التفر فً ستمرا  إلى دابرة الهجرة هنان  لمتابعة التصدٌك وهو اجراء فحص امنً ولد ٌأوذ ولتا ؼٌر مثحثدد ى 

وبالنتبة للبعض أ ٌحاولون وداعهم من والل للب جوازاع تفر للتفر إلى الوارج لتلمً العالج اللبً وألؼراض سوثرى أ 

أ وفمًا لمعلوماع من إرٌترٌٌن ولعوا ضثحثاٌثا لثلثمثمثارتثاع  دLisepaseلابلٌن إنهم تٌعلونهم ورلة للعودة إلى إرٌترٌا د

الفاتدة من التفارة المذكورة ى  تفارة إرٌترٌا فً سدٌس سبابا أ مثل تفاراع االرترٌة  فً موتلؾ البلدان أ متورلثة بشثكثل 

 ربٌتً فً التجارة ؼٌر المشروعة وؼتٌل األموالى

 م1411حالة حموق اإلنتان فً إرٌترٌا للعام  

 474من منامة حموق االنتان أ كان سكثر من  1411وفمًا لتمرٌر صدر فً عام 

سلؾ الجا ولالب لجوء إرٌتري فً الوارج أ وفً اتتلال  اجراه المحلل التٌاتً 

والصحفً البرٌلانً مارتن بلوع فً دراتته لحالة حموق اإلنتان فً إرٌترٌا 

أ سشار إلى سن ؼالبٌة هؤالء اإلرٌترٌٌن الذٌن سُجبروا  1411والذي سجراه فً ٌونٌو 

على سن ٌصبحوا ضحاٌا للنزوح ولالبً اللجوء ٌرجعون االتباب  إلى العمل 

ونمل عن سحد الضحاٌا  ىالمتري ؼٌر المحدود الذي ٌمارته الناام الذي ٌحكم البالد

اإلرٌترٌٌن لوله إن التجنٌد ؼٌر المحدود واالتتؽالل فً العمل واالعتمال التعتفً 

الملول وعدم وجود حرٌة ممارتة الشعاٌر الدٌنٌة من بٌن العوامل الربٌتٌةى ولال 

سٌضا إن اإلدارة اإلرٌترٌة تشدد الرلابة على الموالنٌن وحرٌة التعبٌر والفكر أ األمر الذي تٌؤثر تلبا على اتتمرار منلمة 

وسشارع الدراتة إلى ان  الوضع التٌاتً والدٌممرالً فً إرٌترٌا أ ووصفتها بأنها دولة ٌمودها فرد ؼٌر  ىالمرن األفرٌمً

منتوب أ بدون هٌبة تشرٌعٌة أ ومجتمع مدنً متتمل أ وإعالم متتمل أ ولضاءى وسشار فً هذا الصدد إلى سن  سفورلً لد 

وشهد بأن اإلدارة الحالٌة إلرٌترٌا تموم بعملٌاع تجنٌد متتمرة  ىسؼلك فً التابك مناماع ؼٌر حكومٌة واعتمل صحفٌٌها

لتد الثؽراع فً الجٌش أ واصة بعد تورله فً حرب تٌؽراي أ ناهٌن عن تحتٌن ممارتاع حموق اإلنتان والكرامة 

المذكورة سعالهى فً ؼضون ذلن أ كشؾ الناام اإلرٌتري عن وجود لواته فً تٌؽراي وٌواصل اعتماالع واتعة النلاق 

لال مارتن بلوع فً دراتته إن تمرٌر األمم المتحدة الواص بحموق اإلنتان بشأن إرٌترٌا سكد سنه  ىوسعمال عنؾ ضد المرسة

أ إال سن معاملتها الممعٌة  1411على الرؼم من تعٌٌن إرٌترٌا كعضو فً مجلس حموق اإلنتان التابع لألمم المتحدة فً عام 

لم تتؽٌر من الناحٌة العملٌةأ كما انها لم توافك لدوول المرالب الواص لحموق االنتان فً ارترٌا الدكتور دمحم عبد التالم   

والذي ذكر ذلن فً تمرٌره االوٌر لحالة حموق االنتان هنانى وعلى الرؼم من مناشداع المجتمع الدولً لتحتٌن اوضا  

حموق االنتان اال ان اتٌاس وناامه لم ٌعٌر ذلن اهتماما بل مضى فً تعتفه ولهره للشعب االرتري حتب اور تمرٌر 

 لحموق االنتانى 
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عمال االجتما  الدوري الثال  للمجلس التشرٌعً لجبهة التحرٌر ألالبٌان الوتامً 
 االرترٌةأ دورة الشهٌد عثمان األمٌن محمود

 سبناء شعبنا االرتري 

عمد المجلس التشرٌعً لجبهة التحرٌر االرترٌة اجتماعه الدوري الثال  فً ال اروؾ بالؽة الصعوبة والثتثعثمثٌثد مثحثلثٌثا    

واللٌمٌاً ودولٌاً واتتهل المجلس دورة سعماله بتثبٌع العضوٌة واجازة جدول سعمال االجتما  وولؾ المجثلثس عثلثى تثمثرٌثر 

االداء الممدم من المكتب التنفٌذي حول مجمل النشالاع التً نفذها والل الدورة الثمثنثصثرمثة فثً مثوثتثلثؾ مثفثاصثل الثعثمثل 

التناٌمً وثمن ما انجز من مهام رؼم الاروؾ المحٌلة وولؾ على النوالص واكد على ضرورة تلوٌر العمل والدفع به إلى 

األمام ى وتجٌا دورة اجتما  المجلس فً ولع تولؾ فٌه هدٌر المدافع فً الحرب االهلٌة االثٌوبٌة التً شارن فٌثهثا الثنثاثام 

الحاكم فً بالدنا بجانب الحكومة الفٌدرالٌة فً إثٌوبٌاأ وإننا فً جبهة التحرٌر اإلرتثرٌثة نثؤكثد بثأن االنثؽثمثاس فثً شثؤون 

االورٌن تٌاتة ولٌرة لها عوالبها الووٌمة على االمن واالتتمرار فً المنلمة وتتكرس نملاً جدٌداً من التحالفاع وتثفثتث  

األبواب سمام العب  فً شؤون الدول والشعوب واالتتمواء باألورٌن وحتم الوالفاع الداولٌة فً هذه الثدولثة سو تثلثن تثحثع 

ؼلاء التحالؾ وهو سمر له عوالبه الووٌمة على شعبنا وبالدنا وتٌولؾ الثاراع التً لد تمتد لألجٌال المادمة ى تثرتثب عثلثى 

الصعٌد الداولً من المشاركة فً الحرب االهلٌة االثٌوبٌة على شعبنا والعا لاتٌا و دوامة متتمرة لحمالع التجنٌد المثتثري 

الذي ال سفك لنهاٌة له أ وتوق متواصل ألبناء شعبنا للموع الجماعً فً مترح تلن الحرب أ وترافك كل ذلن مع اتتثنثزاؾ 

لممدراع شعبنا المادٌة والبشرٌة والضؽل علٌه والتضٌك على سمنه ومعاشه واعتمال اإلباء واالمهاع واؼالق البٌوع ومحال 

كتب الرزق وفرض االتاواع لدعم المجهود الحربً وانتزاعها تحع التهدٌدأ وسدع كل تلن اإلجراءاع التتللٌة الى حالة من 

عدم االتتمرارىعلى صعٌد المجلس الولنً االرتري لالب المجلس التشرٌعً بضرورة تشدٌد الثنثضثال وبثال هثوادة لثتثمثوٌثة 

األداء وانجاح اعمال مؤتمر المجلس الولنً الثال  والدفع بالعمل المشترن نحو عمل جبهوي حثمثٌثمثً عثرٌثض ٌتثهثم فثً 

تؽٌٌر والع االتتبداد الماثل فً ولننا وٌولص شعبنا وٌبنً دولة وتللة دٌممرالٌة حمٌمة فً بالدنا وٌنملها من دولة الثفثرد 

والشمولٌة لدولة المشاركة الولنٌة الدٌممرالٌةى فٌما ٌوص االبتالؾ الولنً الدٌممرالً سكد المجلس على صحثة االوثتثٌثار 

ولالب بالمضً لدما فً ول التنتٌك حتى ٌثمر عن وحدة اكٌدة وبناء لوي ٌتهم فً تمصٌثر سمثد مثعثانثاة شثعثبثنثاأ وسهثاب 

بتناٌماع االبتالؾ ولواعده سن تلعب دورها التارٌوً فً والص شعبناى بالنار للعاللاع األووٌة والمثجثتثمثعثٌثة الثتثً تثربثل 

شعبنا االرتري بأشمابه فً التودان ووفاًء لما لدمه الشعب التودانً الشمٌك لثورتنا وشعبنا سشاد المجلس بثنثضثال الشثعثب 

التودانً وثورته الباتلة من سجل تحمٌك التحول الدٌممرالً وتمنى سن تكلل جهود الوفاق الثولثنثً بثالثنثجثاح مثؤكثدٌثن سن 

التحول الدٌممرالً فً التودان تٌكون له انعكاته اإلٌجابً فً عموم المنلمةى رحب المجلس التشرٌعً لثجثبثهثة الثتثحثرٌثر 

االرترٌة باتفاق تالم جنوب افرٌمٌا بٌن الفرلاء االثٌوبٌٌن وسكد سن الحوار التلمً هو الثمثدوثل الصثحثٌث  لثمثعثالثجثة لضثاٌثا 

الشعوب وضمان سكٌد لألمن والتالم واالتتمرار والتنمٌة المتتدامةى ناشد المجلس التشرٌعً سصثدلثاء شثعثبثنثا والثمثجثتثمثع 

الدولً ومناماع حموق االنتان بالضؽل على الناام إللالق تراح المعتملٌن والكشؾ عن مصٌر سلوؾ المفمثودٌثن وإٌثمثاؾ 

انتهان حموق االنتان فً بالدناى لالب المجلس التشرٌعً جماهٌر شعبنا االرتري عامة وعضوٌة جبهة الثتثحثرٌثر االرتثرٌثة 

واصة بأن تضاعؾ من جهودها وترفع من تٌرة بذلها وعلابها وتشدد من نضالها لتموٌة تثنثاثٌثمثهثا لثتثمثصثٌثر سمثد مثعثانثاة 

شعبنا ىهذا وانتوب المجلس التشرٌعً فً وتام سعماله تكرتارٌة المجلس والمكتب التنفٌذي لتتٌٌر سعمال التثنثاثٌثم لثلثدورة 

الممبلةىالتحٌة لشعبنا الصابر الصامد فً الداول ومعتكراع اللجوء والمهجرأ الحرٌة للمعتملٌن فً تجون ومعتمالع النثاثام 

االنثثعثثزالثثًى عثثاشثثع جثثبثثهثثة الثثتثثحثثرٌثثر االرتثثرٌثثةى الثثمثثجثثد والثثوثثلثثود لشثثهثثدابثثنثثا االمثثاجثثدى جثثبثثهثثة حثثتثثى الثثنثثصثثر                     

   م1412المجلـــــــــــــس الـــــــتـشرٌـــــعــــــً  ٌناٌر 



4  

adal61.net     ة تجدونها ايضا عىل الموقع الرسمي لجبهة التحرير اإلرترية  هذه النشر

 هشٌم الذاكرة 

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  ـــ  العدد     82/18/51 –18وكالة األنباء اإلرترية نشر

 

 

 (4فً اللرٌك الى المؤتمر الولنً األول لجبهة التحرٌر االرترٌة د

بالتعاون مع اترة تحرٌر وكالة االنباء االرترٌة ان تلل علٌكم عبر نافذة  51ٌتر مولع ادال 
راتبة  فً حلماع ذكرٌاع مناضل التً ٌبتدرها لنا المناضل العتٌك واالعالمً الضلٌع المناضل 
عمر جعفر التوري دعمر علٌم( ربٌس اتحاد الصحفٌن االرترٌن التابك وعضوالمكتب الدابم 
التحاد الصحفٌن العرب التابك اٌضاأ  تحع عنوان هشٌم الذاكرة أ فً الحلمة الوامتة من 
زكرٌاته تحع عنوان اللرٌك الى المؤتمر الولنً العام االول  الذي انعمد فً االراضً االرترٌة 

م أ ٌصؾ فً هذه الحلمة الرحلة التً ابد  الكاتب فً وصؾ المشاهد 1861المحررة فً العام 
التً رسها واتتمبال االهالً لهم ودلة التناٌم  لتٌر المافلة واٌثار مماتلً جٌش التحرٌر الذٌن 
رافموهم من لحاة دوولهم االرارضً االرترٌة أ ٌصؾ المناضل عمر مشاعر الموالنٌن الذٌن 

كان لهم المدح المعلى فً انجاح المتٌرة باعتبارهم الممون االول واالتاتً للثورة وعٌونها من ؼدر الؽادرٌن أ فالى حدٌ   
كان العبور إلى الداول االرتري بُعٌد الؽتك مرٌحاً وملٌباً بمشاعر فٌاضة وسحاتٌس ؼامرة ال تولبها     المناضل ابو جعفر9 

العٌن إذا ما تتلل ضوء عابر الٌهاى الجمٌع ٌؽز التٌر وسحٌاناً ٌهرول بٌن فٌنة واورى فً صمع؛ حتى الجمال ال تتمع لها 
رؼاء كأنهم فً صالة جامعةى كان جمٌع من فً المافلة نشٌلاً مفعماً بالشوق ٌحدوه سمل فً لً المتافاع فً ؼمضة عٌن 
لبلوغ مكان المؤتمر ولماء االحباب!  سثناء الُترى تجاوزنا بعض الَحاّلل المتناثرة لموم ُرحل كان ٌلوح لهب نٌرانهم الؽافٌة 
من بعٌدى لم ٌبلػ التعب مبلؽه بعد ولم تامأ الشفاه لملرة ماء سو ٌعض الجو  البلون حتى بلؽنا لرٌة "عد عمر" لُبٌل 
الفجرى سنونا رحلنا على سلراؾ المرٌة التً اتتٌما سهلوها على صوع نباح كالب وُهرعوا إلى حٌ  تراوع األجتاد بعد تٌر 
اتتؽرق تاعاعى جاءع حفنة من رجال المرٌة سحتبهم لجنة االتصال بالضٌوؾ من مماتلً جٌش التحرٌر وؼٌرهم من 
سعضاء الجبهة حٌنما ٌتولفون عندهم لبرهةى  تار  مماتلون كانوا موكلٌن بحراتة الجمع إلى سوذ سماكنهم فً انحاء متفرلة 
حول المرٌة تأمٌناً للركبأ ولام سورون بإنزال الرحل من على الجمال واٌماد النار إلعداد وجبة شاي تاونة مترعة بالتكر 
تنعش الموم وترٌحهم وتزٌل رهك الرحلة من سجتادهم المتعبةى تبمهم البعض األورى إلى تمدٌم سكواب من الماء للعلشى 
ومنهم من مت  بها وجهه وآورون التصدوا فً وضوبهم حتى ال ٌنفد الماء من االِمرب التً كانع محملة على اهور 
الجمالى فً هذا االثناء جلب بعض رجال المرٌة حلٌب النوق اللازج فً سلداح واتعة صنعع من اللبِن سو من فوارغ المر  
دُدبا( وعلٌها سعشاب سعلع نكهة لٌبة للحلٌبى كر  الجمٌع الحلٌب كرعا حتى تحتب سن لدى بعضهم ثأراً مع النوق فأراد 
االنتمام عن لرٌك َشرب حلٌبها حتى الثمالة؛ هذا وإن تردد بعض الضٌوؾ فً بادئ اآلمر عن شربها ومنهم المصور 
اإلٌلالً وبعض اللالب االرترٌٌن الذٌن ؼلبع علٌهم ثمافة الفرنجة فً المأكل والمشرب والماهر والكالم!  فً ذلن الحٌن 
سشعل سهل المرٌة النٌران وسعدوا للجمع وجبة جاءع فً لصا  عدداى كانع وجبة "البجبوج" المعدة من اللحٌن والماء 
ً ؼٌره حٌن مٌترة هً مما ٌمدمه المروٌون لمماتلً جٌش التحرٌر حٌن مرورهم بمراهمأ وهو لعامهم  والحلٌب وسحٌانا
التلعوه من سفواههم وسفواه سترهم بأرٌحٌة وكرم منملع الناٌر ال ٌصاحبه َمٌن وال سذىى تحلك سفراد المافلة حول المصا  
وتوزعوا اعدادا على كل لصعة ٌزدردون ما لدم إلٌهم بشهٌة كانع صلصتها الجو  والمعدة الواوٌة! لم ٌكن المصور 
اإلٌلالً واالووة الفلتلٌنٌون معتادٌن على األكل بالٌدأ لكن المنامٌن حتبوا حتابهم فجاءوا بمالعك وصحون معهمى بعد 
سن امتألع البلون وارتوع الشفاه والحلوق انتحى الكل ناحٌة فتمدد وؼفا حتى الضحىى اتتٌما اعضاء المؤتمر وضٌوفه فً 
الضحىأ االً سن ؼٌرهم كان صاحٌاً وٌمااًأ إذ تناوب الحراتة مماتلون سشاوس وسفاق بعض المرافمٌن لبلنا إلعداد وجبة شاي 
الصباح وتمدٌم للٌل من اللعام الذي جاءوا به معهم من كتالأ كما انصرؾ آورون إلى شد االحمال على الجمال تهٌبة 
لالنلالقى تار الموكب نهاراً فمد سصبحنا فً األراضً الحرام المحررةأ المحرمة على العدوأ وهو ال ٌترصدنا فً هذه 
المنلمةى كان اتجاهنا نحو بركه وما بعدهاى مررنا بعدد من المرى والحالل حتى وصلنا إلى بلدة كانع تحتفل بوتان سحد 
سبنابها حٌ  ذبحوا لعوداًى وضعنا رحلنا بعد الاهٌرة وارج هذه البلدة الصؽٌرة ولام المماتلون بتلبٌك المراتم المعتادة فً 
هذه الاروؾ من حراتة واتتلال  الخىى سحضر سهل البلدة كالعادة حلٌب النوق للضٌوؾ ومن ثم ضلعا من سضال  البعٌر 
التً نحروها ابتهاجاً بوتان ابنهمى على ؼٌر العادة منذ انلاللنا فوجبنا بمجٌا الصباٌا ٌحملن الماء والحلٌب وبعض ما سعد 
للزوار المادمٌن من لرى وسماكن لرٌبة وسلرباء سهل البلدة وواصة سصحاب الفرح ابتهاجاً ومشاركة منهم فً هذه المناتبة 

فلم ٌمربه اال من اعتاد  التعٌدةى كان اللحم وفٌراً ولازجاً ولٌس مدهناًأ انما الدهن فً تنام الجمل الذي سعلٌنا للٌل منهأ
 على تناول "الحاشً"ى سولد المماتلون نٌران موالد الشواء بَدراٌِة ووبرة ثم تعاملوا مع االضال ى سبى اإلٌلالً  وبعض 
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 هشٌم الذاكرة 

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  ـــ  العدد     82/18/51 –18وكالة األنباء اإلرترية نشر

 

 (4فً اللرٌك الى المؤتمر الولنً األول لجبهة التحرٌر االرترٌة د 

ارترٌو الوارج والفلتلٌنٌون تناول هذا اللحم فً البداٌة ثم تذولوا للعاً صؽٌرة منه تناولوها بألراؾ سناملهم فإذا بهم بعد 

ذلن ٌنهشونه نهشا وٌتابموننا الٌه وفٌهى ولد للة إلى المٌلولة بعد وجبة دتمة لم تكن فً الحتبانأ وانللمع سلتنة 

االرترٌٌن المادمٌن من إٌلالٌا بوصؾ ُحتن وجمال صباٌا البلدة باللؽة اإلٌلالٌة مندهشٌن انهن ال ٌرتدٌن ما ٌكفً لتتر 

صدورهن العارمة بل ٌروٌن لرحة تدلع من رؤوتهن تتتر حٌناً وتكشؾ سحٌاناًى كانوا ٌجهلون انه تملٌد فً تلن االنحاء ال 

ٌدعو لالتتهجان وال االتتؽراب وال ٌلفع النار ولٌس عٌباً عندهمأ بل ٌحتبونه داللة على عزوبٌة الفتاة البكر البتول ؼٌر 

المولوبة وؼٌر المتزوجةى فالعفاؾ عند الرجال مثلما عند النتاء تواء بتواء فً تلن الربو ى كانع تلن هً المرة األوٌرة 

التً رسٌنا فٌها نتاء حتى بلوؼنا ممر المؤتمر فً "درور نمٌب" ثم ارتحالنا منه لنتتمر فً "امبراتٌع"أ وكالهما فً 

تلتلة جبال آرى كانع النتاء فً المؤتمر للة للٌلة ٌكاد وجودهن ال ٌُلحاأ فالكل فً شؽل شاؼل بمصٌر الثورة ومآلها 

ومتتمبل البالدأ وإنماذ ما ٌمكن إنماذه من تداعً االنمتام الذي بدس ٌلوح فً األفكأ وتفادي الحرب االهلٌة التً بدسع نذرها 

تبدو من على البعد المرٌب المناورى مشاركة المرسة االرترٌة فً المؤتمر والتحضٌر له ؼاب عن بال الؽالبٌة العامىأ إن لم 

تكن الكافةأ فُحرمع المرسة من عضوٌة اللجنة التحضٌرٌةأ ومن عضوٌة المؤتمر اال ما ندرأ وهً التً تحملع مشاق العمل 

الثوري ودفعع سثماناً باهاة فً كل مراحل النضال وتلمع بصبر ضرباع العدو وتنكٌله لبل وبعد تٌاتة األرض المحرولة 

وحمالع االنتمام التً شنها العدو على المرى وفً المدنأ ولتوة اللجوء وتبعاتهى كانع اللجنة التحضٌرٌة  1856فً العام 

تعكس اللٌؾ االرتري بكل مكوناته لكنها عرجاءأ إذ لم تُمثل فٌها المرسة فكانع تلن نمٌصة ٌتحملها الجمٌعى تابع الموكب 

تٌره ألٌام متجاوزاً بعض المرى التً كنا نراها ونتولاها إلى سن بلػ بنا اللرٌك تووم مدٌنة سؼورداع حٌ  كانع تفصلنا 

عنها تالل صورٌة ال تبلػ مبلػ الجبال الشاهمةى الع الجمال على صمتهاأ ال تصدر رؼاء وال حنٌناً وال ارزاماً تانها تشعر 

بثمل المتؤولٌة وولورة المهمة فتتحاشى سن ٌُتمع لولع ساالفها صدىى كان المروٌون والرعاة وسهل المنلمة عٌون وآذان 

جٌش التحرٌر ٌتحرون تحركاع العدو وٌرصدون حركاته وٌتعمبون جواتٌتهأ فلم ٌنتابنا احتاس فً متٌرتنا تلن اال 

بااللمبنان والتكٌنةى وصلنا تلن التووم لبٌل المؽرب بملٌل فنفر بعض المماتلٌن إلى تتلك التالل وااللالل على المدٌنة 

تمصٌاً لما ٌدور فٌها وحولها ومعرفة إن كان هنان تهدٌد للموكبى كانوا ٌتتلمون التل تلو اآلورأ وهم ٌتمنلمون ستلحتهم 

وٌحزمون ذوابرهم ولنابلهم الٌدوٌة على سجتادهمى تتلموها بوفة العبً التٌرن الذٌن ٌتتلمون الحبال فً الحلبةى حاول 

المالزم لهأ عضو الوفد الفلتلٌنًأ سن ٌلحك بهم لكنه عاد ادراجه من منتصؾ التل الصؽٌر وهو ٌله  لابالً انه كاد للبه سن 

ٌتولؾ عن الوفمانى هذه اللرق وهذه التهول وتلن الودٌان والتالل والجبال ال ٌفل حدٌدها اال مماتلو جٌش التحرٌرى تراهم 

ومنهم من وال سلرافه بعد سن تمزق من كثرة المشً والمتافاع اللوٌلة التً للعوها على  -وهم ٌنتعلون صندل "الشدة"أ 

ٌتٌرون وٌتتلمون دون سن ٌبذلوا جهداً ٌذكر سو ٌصٌبهم رهكأ فهم كأتراب الرٌم فً الفالةى كنا لد   –مر األشهر والتنٌن 

سوذنا لتلاً من الراحة حٌن عاد المماتلون من مهمتهم االتتلالعٌةأ فواصلنا المتٌرة فً اتجاه تكررٌعى حٌنما سلٌل اللٌل 

بلػ بالضٌوؾ التعب مبلؽه فمررنا االتتراحة حتى صباح الٌوم التالً حٌنها سفاق الجمٌع سكثر نشالاًى كنا على سلراؾ 

تكررٌع وبالمرب من بتاتٌنهاى ذهب فوج االتتلال  مبكراً لٌرى إمكانٌة دوول بعض البتاتٌن من ؼٌر التعرض للموالر 

فعادوا بالوبر الٌمٌن بأن االمر مٌتور وال وجود للعدو فً المنلمة 

ً منهاى هنان تناولنا للٌالً من فاكهة الموتم  سو حولها سو لرٌبا

وبعض الوضرواع اللازجةى كانع تكررٌع مؤشراً ال مراء فٌه 

على "ارترٌا الوضراء"ى زال العبوس عن الوجوه وارتتمع 

االبتتامة على الشفاه وارتوع عضالع الوجناع المشدودة لرؤٌة 

األشجار والنباتاع وتما  ورٌر الماءى كانع بتاتٌن تكررٌع آور 

  ٌتبعمالم  ارترٌا الوضراء لزمن ؼٌر لصٌر فً لرٌمنا ذانى 
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(                                                          2-1الثثثثعثثثثاللثثثثاع الثثثثتثثثثثنثثثثاثثثثٌثثثثمثثثثٌثثثثثة وسثثثثثرهثثثثا عثثثثثلثثثثى الثثثثبثثثثنثثثثثاء التثثثثٌثثثثاتثثثثً د 
دراتة  عن العاللاع التناٌمٌة التً  سجازها المؤتمر الولنً العام العاشر لجبهة التحرٌر االرترٌة  المنعمد فثً الثفثتثرة مثن 

                                               م                                                            م                                                                1414ٌثثنثثاٌثثر  17الثثى  15
الممدمة 9 نشأة اإلدارة مع البشرٌة وسول لرار إداري إتوذه سبونا سدم علٌه التالم كان سكله من الشجرة التثً سمثره تثبثحثانثه 

وتعالى سن ال ٌمربها ى إذآ سن ٌأكل من هذه الشجرة سم أل كان لرار ى وبعد نزوله على األرض اتتمر فً إدارته لشبون حٌاتة ى 

كما ٌعد النبً ٌوتؾ علٌه التالم سول من وضع لبناع إتتراتٌجٌة اإلدارة فً الموازن ونمل على لتثان الثنثبثً ٌثوتثؾ فثً 

كما ٌحدثنا التأرٌخ عثن دولثة د سثثٌثنثا( كثألثدم  ى دالمرآن لعزٌز مصر لوله تعالىداجعلنً على وزابن األرض بأنً لوي سمٌن

دولة مدنٌة لبل المٌالد مارتع شكل من سشكال اإلدارة حٌ  كانع إدارتها تتكون من دكتاتور ٌنتوب لتثنثة فثمثل و ٌثتثشثكثل 

مجلته من عشرة اركون شرل األركون سن تكون له لدرة إنتاج ومتمابة كنتال من الؽالل ومن لوانٌن دولة سثٌنا كانع توجد 

 تللة ومعارضة تتنافس كما توجد لبمة سورى ال ترٌد سن تنشؽل بالتٌاتة ولٌس مع اللرفٌن تتلمى الودماع ممابل ضرٌبة

لذلن ٌمكننا المول سن اإلنتانٌة عرفع إتواذ المرار وإدارة شؤونها منذ بداٌة الولٌمة وحتى بمٌة المولولثاع تثمثارس إدارة  ى

/ 1شؤونها فمثال ٌمولون األتد ملن الحٌواناع وٌضرب المثل بدلة ولٌة النحل من ملكة وعمال وجثنثود فثً إدارة شثأنثهثاى 

مع حاجة الناس وتعمد الحٌاة والتلور البشري سصبحع الحاجة للتناٌم بشثكثل عثلثمثً ضثرورة مثمثا |نشأة اإلدارة الحدٌثة 9 

م وهثو مثهثنثدس ١ٔ٨ٔ-  ٥٨١ٔحذٌع باهتمام العلماء وكان سول من ول لإلدارة الحدٌثة كعلم دفرٌدرٌثن ونتثلثو تثاٌثلثور( 

م  ٥٨ٔٔمٌكانٌكً سمرٌكً ٌللك علٌه إتم سبو اإلدارة الحدٌثةى عاصردفرٌدرٌن( دهنري فاٌول( فرنتً الجثنثتثٌثة ولثد عثام 

/ التعرٌؾ9 اإلدارة هً عثمثلثٌثة تثحثمثٌثك األهثداؾ 1  ىفً اتلنبول وهما ٌعتبران سول من وضع مبادئ النام اإلدارٌة الحدٌثة

المرتومة بإتتؽالل الموارد المتاحة وفك منه  محدد أ كما سنها نشال محدد ٌمارته المدٌر  بٌنما الثمثدٌثرهثوذلثن الشثوثص 

 ى س| التولٌل9 ٌعنً وضع وتٌلة سو ورٌلة لبلوغ الهثدؾ -مبادئ اإلدارة9| / 2الذي ٌحتاج لمهاراع للمٌام بالنشال اإلداريى 

ج| الهدؾ9  ٌعنً الؽاٌة من الثمثؤتثتثة لثوصثولثهثا تثواء كثان   ىب| التناٌم 9 ٌعنً تناٌم العناصر و ترتٌبها لبلوغ الهدؾ

د| التفوٌض 9 متؤولٌة ٌمنحها المدٌر ألي فرد من المؤتتة للمٌام باإلشراؾ على نشال  ىالتصادي تٌاتً اجتماعً صحً

تبلورع اإلدارة كعلم مثع بثداٌثة الثمثرن  |3ه| تتهٌل العوابك وتمٌٌم األداء 9 تعنً توفٌر الحلول والرلابة فً المهام   ى معٌن

 ىالعشرٌن و اتتم الفكر اإلداري بلرق مٌزع كل مرحلة من حٌ  المداول و اإلتجاهاع وٌمكن سن نتناول سراء الثمثدرتثتثٌثن

ٌرتكز جوهر رؤٌته على سن اإلدارة هً بعد نار للتنبؤ لبل حدو  األشٌاء والمدرة  -المدرتة األولىى نارٌة فرٌدرٌن تاٌلور9

على تولع المتتمبل وتمدٌر كل اإلحتماالع وسصعبها الذي ٌتولع حدوثها ومن ثم االتتعداد لذلن المتولثعأ ولثوثص الثعثمثلثٌثة 

بأنها ما تموم به المٌادة بالتنبؤ والتولٌل والتناثٌثم وإصثدار األوامثر والثمثرالثبثة والثتثنثتثٌثك | 1اإلدارٌة فً النمال التالٌة9 

اعتماد األتلوب | 2ٌرى فرٌد رٌن ضرورة اإلهتمام بتلوٌر الفردى | 1وٌنصب اهتمام فرٌدرٌن باإلدارة فً متتوٌاتها العلٌاى 

إوثتثٌثار سفضثل األفثراد | 4توضٌ  لرٌمة اإلداء و المدة الزمنٌة المللوبة للتنفٌذى | 3العلمً فً تحدٌد عنصر تنفٌذ المهمةى 

فصل المتؤولٌاع بحثٌث  | 6  ىالتعاون بٌن اإلدارة اإلشرافٌة والعمال لتحمٌك سهداؾ المؤتتة| 5وتدرٌبهم لتحتٌن كفاءتهم 

الثتثشثدد فثً رلثابثة الثعثامثلثٌثنى             | 7تتولى اإلدارة العلٌا التولٌل و التناٌم وتثمثوم الثجثهثاع الثتثنثفثٌثذٌثة بثتثنثفثٌثذ الثمثوثلثلى 

المبادئ األتاتٌة للعمل اإلداري لتحمٌك النجاحاع على نه  هنري فابول مهما كان نو  المؤتتة تمتم العثمثلثٌثة    -الثانٌة 9

/ 1-التنتٌكى ووضع لثهثا اربثعثة عشثر مثبثدس هث9ً -الرلابة -التوجٌه  - التناٌم -اإلدارٌة إلى ومتة واابؾ وهً التولٌل 

تلبٌك عادل أللٌاع الثواب والعماب لضثمثان االنضثبثال فثً | 1إحالل التوازن بٌن التللة الممنوحة والمتؤولٌاع المللوبة 

احترام | 4إوضا  المصلحة الفردٌة للمصلحة العامة  | 3وحدة األمر و تتجلى فً سن ٌكون لكل فرد ربٌس واحد ى | 2 ىالعمل

تثحثمثٌثك | 6تركٌز التللاع فً ٌد المتؤل سما التفوٌض فٌأتً عثلثى حتثب مثا تثمثتثضثٌثه الثاثروؾ  | 5التتلتل اإلداري ى

إرتاء العدالة و المتاواة من حٌ  األجور و المكثافثاة ومثاشثابثه |8تشجٌع المبادرة وروح االبتكارى | 7 ىاإلتتمرار فً العمل

تشثجثٌثع و |  11تلبٌك الناام و اإللتزام بمواعد العمثل الثمثوضثوعثةى |11مكافاة العاملٌن و اإلعتراؾ بإنجازاتهمى |14ذلنى 

وتٌلة الكشؾ | 13نشر روح التعاون بٌن العاملٌن من والل تلبٌك شعار فً اإلتحاد لوةى |  12تنمٌة روح العمل الجماعًى 

 عن سفضل الوتابل إلنجاز األعمال بألل ولع وتكلفةى
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الصفحة االدبٌة   

 

 مدٌنة بال للب

 

ال األرض مادع حٌن عالها 

 الضٌم

 ال البحر هاج 

 ال مدَّهُ إنحتر

 وهذي المدٌنة اللعوب

 ترلص سمام كل منتصر

تفت  حاناتها مع كل شروق 

 شمس

 وتدفع األتاوة

 لكل من بكلمة التر جهر

 تمت  صدرها بزبد البحر  

العالك بأثواب الصٌادٌن 

المتعبٌن من عناد النّوِ 

 والتفر

 تؽتل ٌدٌها بعرق البتلاء

 الفاتحٌن صدورهم للولر

 ال تعرؾ البداٌاع

 فحٌاتها نهاٌاع لكل سمر

 ال تعرؾ من اللهو

 إال ؼٌر البرٌا

 وتعٌش لٌومها عربدة وتكر

 مدٌنة ال تبادرن التالم 

 إال نهاٌة كل شهر ى

 

 خ/ كجراي

 مدٌنة ؼلوتتر / برٌلانٌا

 م1441مارس 7فً 

 

 

                     

                            

 البشرى 

 تأنثر على كل   

 الوجوه حروؾ لصابدي

 علَّ هذي النفوس تفٌك من التباع

وسبذر فً األلتنِة الورتاِء معنى 

 المول

 وفً األفبدِة صدَق النٌاع

   لتنهض الكلمة تأوذ بتالبٌب الجور

 ال تنتار حكماً ٌمضً بدفع الدٌاع

 وتُنبُع فً األرض براعم التحدي

 وترتم صبحاً ٌزٌُِّن كل الجهاع

 فأنا لد تبمع اإلنتاار الممل

 وسثملع كاهلً عمود البٌاع

  فمتى نعرؾ ُكْنهَ الحمٌمة

 ونتمن سبجدٌة الثباع

  متى نتبُر َؼْوَر ماضٌنا

ل اٌامنا المادماع  لنجّمِ

 فذان الِتْفُر كم فٌه من ِعبَرٍ 

 وكم فٌه للنصر من آٌاع

 فالرس كتابن بٌمٌنن

 وال تندب حاََّن فً النابباع

إن الشباب الذي ٌهتؾ حرٌةًتتُعلً 

 ىتواعده ؼداً لنا الراٌاع

 اتتراحة مع الشاعر خ/ كجراى 
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سي  التعلٌك التٌاتًالتعليق السيا  

اندلعع الحرب األهلٌة اإلثٌوبٌة فً الرابع من نوفمبر 

م بٌن الحكومة الفٌدرالٌة وحكومة إللٌم التمراي ٕٕٓٓ

وعلى مدى عامٌن فً ثال  جوالع أ وجاءع الحرب 

اللاحنة بعد سن عجز الفرلاء األثٌوبٌٌن عن إٌجاد حلول 

تلمٌة تفاوضٌة لمشكالتهم البٌنٌة أ ورؼم  محاوالع 

سصدلاء سثٌوبٌا إلٌجاد حلول تلمٌة والحؤول دون اندال  

الحرب اال ان الحرب اشتعلع بٌن هؤالء الفرلاء وكان 

مترحها الربٌس إللٌم التمراي المتاوم لجنوب ارترٌا على 

امتداد حدود الالٌم  ] تراي أاكلً لوزاي[ واللٌم الماش  

ومن المعلوم ولبٌل اندال  تلن الحرب وابان الوالفاع بٌن 

سلرافها كان لد انللك مشرو  تالم وإعادة العاللة بٌن 

الحكومتٌن االرترٌة واالثٌوبٌة وتعززع تلن الجهود 

بالوتالة التعودٌة االمارتٌة التً منحع ربتً البلدٌن 

اوتمة رفٌعة وتبادال  الزٌاراع وسللك الربٌس اتٌاس 

الذي كان تعٌدا بزٌارة ادٌس سبابا عبارته الشهٌرة لم 

نوتر ] اي وترنان [ وتواصلع الزٌاراع بٌن 

الحكومتٌن أ وكان الوالؾ متصاعدا بٌن فرلاء سثٌوبٌاى 

وكان الناام االرتري على لناعة تامة بأن حالة الالحرب 

والالتالم بٌن سثٌوبٌا وارترٌا تببها لادة التمرايأ كما 

كان ٌرى  ان التمراي هم من علل تلبٌك اتفاق الجزابر 

ولرار محكمة العدل الدولٌة فً الهاي التً انهع ترتٌم 

الحدود بٌن البلدٌن وآلع بموجب ذلن الترتٌم بادمً 

دعنوان الحرب(  إلى إرترٌا ورؼم كتبها ] تمراي [  

لبعض المتاحاع من هنا اوهنان وحتى فً منلمة بادمً 

نفتها والتً لم تكن ضمن حدودها لبل ذلن االانها لم 

تلبك لرار المحكمة واتفاق الجزابر وعلمع األمور 

متذرعة ببعض الحج  ومن بٌنها مصٌر موالنٌهاأ 

واالرترٌٌن الذٌن رتمع بٌوتهم ومزارعهم  لصال  

من هنا كانع حالة انزالق فرلاء سثٌوبٌا ىارترٌا او سثٌوبٌا  

فً هاوٌة الحرب المدمرة  فرصة كبٌرة للناام اإلرتري 

البد من اتتؽاللها فاندفع متحالفا مع الحكومة الفٌدرالٌة 

وفت  لها كل الواجهة الحدودٌة االرترٌة مع إللٌم التمراي 

فرلة مماتلة من موتلؾ صنوؾ  ٨ٓبل وشارن بأكثر من 

األتلحة ودفع شعبنا فاتورة باهاة فً مترح عملٌاع 

إللٌم التمراي وعموم سثٌوبٌا وواصة إللٌمً االمهرا 

والعفر أ اتتُشهد وُجرح  وفُمد فٌها األلوؾ من شباب 

ارترٌا وتعللع الحٌاةأ و تٌك كل شٌا إلى مترح 

العملٌاعأ  كل المادرٌن على حمل التالح بل كل من هو 

دون التتٌن   وعلى مدار عامٌن من عمر الحرب الٌعرؾ 

شعبنا مصٌر سبنابه فً لواع الدفا  االرترٌةأ ال الشهداء 

وال الجرحى والمعالٌنى  وللبٌعة الحرب الدموٌة فإن 

االعداد لٌتع بالملٌلة ربما تتجاوز وتارتنا فً حروب 

سلفا وان كانع  ١ٔبادمً التً اعلن الناام رتمٌا بانها 

عدٌد الجهاع تشكن فً هذا الرلم  أ اما على صعٌد من 

الحموا بمترح الحرب من اآلباء فاالعداد لٌتع بالملٌلة 

اٌضا أ اما الجبهة الولفٌة فكانع تحع الضؽول الهابلة 

من سجهزة الناام الممعٌة وكانع الحمالع المتواصلة 

للتجنٌد المتري فً المدن والمرى والتً كانع تنفذ 

باتالٌب لاتٌةأ  وتفتك عمل الناام واجهزته الممعٌة عن 

ابتدا  ستالٌب لهرٌة جدٌدة تجاوزع اعتمال اآلباء 

واألمهاع لتعمل على إؼالق البٌوع ولرد األتر فً 

العراء وارجها وتهدٌد كل من ٌؤوٌهم او ٌمدم لهم ٌد 

العون فً تابمة لم ٌشهد العالم مثٌال لها باالضافة إلؼالق 

محال معاش الناس والٌوم فً بالدنا اصبحع عبارة شمع 

المحل والبٌع ] تعشٌمو [ من العباراع المألوفة وتتببع 

كل هذه اإلجراءاع التعتفٌة فً تشرٌد مباع األتر من 

متاكنها للشوار  و التوجد الٌوم سترة فً ارترٌا لم تكتِو 

بنار الحرب والٌوجد لها ابن او اثنٌن او ولً األمر مفمود  

او شهٌد او معاق ومع ذلن تلارد األجهزة الممعٌة من 

أ والعدٌد من األتر فمدع من ٌعٌلها فأصب  الجو   ًَ بَِم

والفمر وتوء االحول  المعٌشٌة هو الؽالب على حٌاة 

الشعبأ  فً ارترٌا للٌل من ٌجد وجبة تتد جوعهأ  ومع 

ذلن فإن التللة التً تولع عن كل واجباع الدولة تتفنن 

فً ولك بٌبة لاردة لموالنٌهاى لٌس من الؽرٌب ان 

تمارس تللة االمر الوالع كل هذا االجرام على شعبنا 

الصابر أ ولٌس من الؽرٌب اٌضا ان تعلك شماعة فشلها 

فً تناٌم الجبهة الشعبٌة لتحرٌر تمراى االثٌوبً الذي 

تحالفع معه بل شاركته فً كل شٌا أ ولكن الؽرٌب ان 

نجد من ٌبرر كل تلن االفعال وٌرى فٌها مشروعٌة تحع 

حجة الدفا  عن التٌادة الولنٌة !!! نحن نرى ان ما لابم 

االن فً اتمرا لٌس توى تللة امر والع اوتلفع 

الولن منذ الٌوم االول لتحرٌر التراب الولنً من االحتالل 

االثٌوبً البؽٌض وان اتتعاد ارترٌا تبمى متؤلٌة 

 الجمٌع ى

 الحرب األهلٌة اإلثٌوبٌة وسثرها على شعبنا


