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 رئٌس جبهة التحرٌر االرترٌة ٌستهل اولى جوالته الجماهٌرٌة

استهل المناضل دمحم اسماعٌل همد  رئٌس المكتب التنفٌذي والوفد المرافك بلماء 

جمهٌري  بعضوٌة فرع سبتمبر حضره عدد كبٌر من عضوي التنظٌم التً كانت 

فبراٌر الجاري ، تناول  09توالة لمثل هذا اللماء مع المٌادة  والذي كان فً 

االجتماع األوضاع التنظٌمٌة وكٌفٌة تطوٌر األداء التنظٌمً.. كما لدم المناضل  

رئٌس المكتب التنفٌذي شرح ضافً لألوضاع اإلللٌمٌة و ممارسات عصابة أسمرا 

التً تضاعفت فً التضٌٌك على شعبنا  وذكر ظاهرة مصادرة المنازل وطرد سكانها 

فً العراء دون مراعاة حرمة المنزل و ذوي االحتٌاجات من كبار السن والرضع 

مما ٌإكد أن هذه الزمرة لٌست لها عاللة بهذا الشعب كما عرج لمراحل العمل 

الوطنً و ما تموم به الجبهة من أدوار لمضاعفة جهود دور المماومة وفً هذا الصدد أمن على ما ٌبذل من مجهود فً 

وحدة تنظٌمات االئتالؾ وكذلن دعم خطوات انجاح مإتمر المجلس الوطنً للتؽٌٌر الدٌممراطً ،كما ركز المناضل رئٌس 

الجبهة على ضرورة بناء التنظٌم  إلنماذ شعبنا مستفٌدٌن من األوضاع اإلللٌمٌة فً التعجٌل بإسماط النظام. كانت مداخالت 

الحضور تصب فً االتجاه الذي رسمه التنظٌم لتحمٌك االهداؾ ، كما استمعت المٌادة الى االسئلة واالستفسارات والتوصٌات 

 التً تصب فً مضاعفة الجهود واكد الحضور تمسكه بخطه الوطنً جبهة التحرٌر االرترٌة و مضاعفة الجهد.

                                           دائرررة الررعرراللررات الررخررارجررٌررة تررواسررى ضررحرراٌررا الررزلررزال الررذي ضرررب كررل مررن تررركررٌررا وسررورٌررا                                                      
ارسلت دائرة العاللات الخارجٌة لجبهة التحرٌر االرترٌة برلة مواساة الى كل من سورٌا وتركرٌرا عربرر 
سفارتٌهما فً لندن والمانٌا اثر الزلزال الذي ضرب المنطرمرة وراح ضرحرٌرة 
اعداد كبٌرة من ااالسر والحك دماراا بالممتلكات هذا نصها: ترابرعرنرا الرزلرزال 
الكارثً الذي ضرب أجزاء واسعة من وسط وجنوب جمهورٌة تركٌا وأجزاء 
من الشمال الؽربً للجمهورٌة الرعرربرٌرة السرورٌرة، وترابرعرنرا عربرر شراشرات 
الفضائٌات المشاهد المرحرزنرة والرمرإلرمرة والرخرسرائرر الركربرٌررة فرً األرواح 
والممتلكات، ونحن إذ نعرب عن عمٌك حزننا وأسفنا نتمدم بتعازٌنا الرمرلربرٌرة 
إلى الشعبٌن السوري والتركً الشمٌمٌن متضرعٌن هلل العلً المدٌر أن ٌتمبرل 

والمجتمع الدولرً   ونحث المنظمات اإلنسانٌة  الضحاٌا شهداًء وٌلهم أهلهم الصبر وحسن العزاء.
  باإلسراع فً تمدٌم ٌد العون لألسر التً فمدت منازلها.

 دائرة العاللات الخارجٌة
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 يبٌان صادر عن االجتماع الدوري للمكتب التنفٌذ

 الى أبناء شعبنا االرتري المناضل:

 
م وتردارس االجرترمراع ٠٢٠٢فربرراٌرر  ٩/   ٧عمد المكتب التنفٌذي لجبهة التحرٌر االرترٌة اجتماعه الدوري فً الفترة من  

المضاٌا المدرجة فً جدول أعماله واستعرض المهام والخطة المرحلٌة للعمل فً مخترلرؾ دوائرر الرعرمرل الرترنرظرٌرمرً .وأكرد 
االجتماع على مواصلة النضال من أجل وطن ارتري دٌممراطً ٌسع جمٌع أبنائه وٌعٌد الجئرٌره مرن شرترات األرض وٌروطرد 
دعائم السالم واالستمرار والعٌش المشترن .وولؾ االجتماع ازاء االوضاع الوطنٌة واالللٌمٌة الماثلة فرً مرنرطرمرترنرا عرمرب 
تولؾ المتال فً شمال أثٌوبٌا بٌن فرلاء الحرب األهلٌة اإلثٌوبٌة اثر اتفاق اطرافها فً برٌتورٌا باتباع نهج الحوار والحلول 
السلمٌة وبالتؤكٌد تولؾ الة الحرب وحمن الدماء وتجنب الدمار له انعكاسه االٌجابً لٌس فً إثٌوبٌا فحسب بل وفً عرمروم 
المنطمة. مإكدٌن بؤن تلن الحرب هً شؤن داخلً اثٌوبً وما كان ٌنبؽً أن ٌدفع فٌها شعبنا الثرمرن الرفرادح ورؼرم الرحرجرج 
والمبررات والدفوعات التً تساق والتً ٌطلمها البعض ، فاننا نتوجس مما تركته الحرب فً نفوس الشرعروب ومرن رثرارهرا 
المستمبلٌة على بالدنا وشعبنا .وفً الداخل االرتري تعاظمت معاناة شعبنا جراء سٌاسات النظام فً مختلؾ مجراالت الرحرٌراة 
االجتماعٌة وااللتصادٌة واإلنسانٌة فً بلد ٌماد ومنذ اكثر من ثالثة عمود بعملٌة فردٌة تحت مسمى الحكومة المإلتة ٌماد بال 
مرجعٌة لانونٌة ودستورٌة واضحة تحدد الحموق والواجبات ، وٌتعرض شعبنا وعلى مدى تلن السنوات النتهاكات انسرانرٌرة 
فادحة وصلت لحد االستمرار فً االعتمال مدى الحٌاة بال اٌة حموق للمعتمل فً ظاهرة النجد لها مثٌل فً تارٌر  اإلنسرانرٌرة 
وشمل هذا التعسؾ الفادح األلوؾ من المواطنٌن والمناضلٌن الذٌن الٌعرؾ مصٌرهم ، وترمردد الرمرهرر لرٌرطرال الرمرواطرنرٌرن 
العادٌٌن تحت ؼطاء تخلؾ من بمى من أبنائهم من الخدمة العسكرٌة فتم إؼالق وتشمٌع المحال الرترجرارٌرة والربرٌروت وطررد 
األسر للعراء والتٌاد اآلباء واألمهات للمعتمالت والسجون مع الزام اهالٌهم باطعامهم وكل الهدؾ الضؽط على من تخلؾ من 
األبناء الستخدامهم ولودا فً حروبه وترشح بعض االنباء عن وفاة بعض االمهات فً تلن المعتمالت سٌئة الصٌت والسمعة 
وتضاؾ السٌاسات الممعٌة المتجددة مع والع الخدمة االلزامٌة المفتوحة والتً السمؾ لها ومع الموت المجانً فرً مسررح 
حروب النظام مما دفع لتواصل موجات الفرار من البالد والتً تعج بها معسكرات اللجوء واالٌواء وتضٌك بها منافذ الهجرة 
الى أوروبا مع ما ٌصاحبها من مخاطر وتجدد معاناة أبناء شعبنا من تجار ومهربً البشر وكلنا ٌتابع المآسً اإلنسانٌة التً 
ٌتعرضون لها فً منافذ اللجوء فً الصحاري ولٌبٌا وؼٌرها ونبه االجتماع لخطورة االنؽماس فً سرٌراسرة الرمرحراور الرترً 
اخذت تطل برأسها فً مسرح العاللات الدولٌة خاصة عمب الحرب الروسٌة االوكرانٌة التً اخذت تنذر برالرعرودة لسرٌراسرات 
الحرب الباردة وعلمٌة االستمطاب بٌن محاور الدول الكبرى والتً نخشى من رثارها وخطورتهرا عرلرى شرعروب الرمرنرطرمرة . 
وناشد المكتب التنفٌذي تنظٌمات المجلس الوطنً للتؽٌٌر الدٌممراطً ان تموى مإسسات المجلس وان ترعرمرل عرلرى ترفرعرٌرل 
الٌاته وأكد المكتب التنفٌذي على تفعٌل ما اتفك علٌه االئتالؾ الوطنً الدٌممراطً من خطرط وبررامرج والرترمرٌرد برمروجرهرات 
المٌادة العلٌا لالئتالؾ واهاب المكتب التنفٌذي بالموى الوطنٌة االرترٌة ان ترتمً بعاللاتها ونضراالترهرا لرمرسرتروى ترحردٌرات 
ومتطلبات النضال الوطنً والدٌممراطً وان تعمل معا وسوٌا فً عمل جبهوي حمٌمً ومنتج ٌمصر أمد معاناة شرعربرنرا مررة 
واحدة ولالبد .وعبر المكتب التنفٌذي عن عمٌك حزنه والمه لما تعرض له األشماء فً سورٌا وتركٌا من زلزال مدمر أودى 
  بحٌاة الوؾ الضحاٌا ودمار واسع للبنٌة التحتٌة مناشدٌن كل منظمات اإلؼاثة اإلنسانٌة اإلللٌمٌة والدولٌة ان تمدم ٌد العون

 عاشت جبهة التحرٌر االرترٌة
 المجد والخلود لشهدائنا االبرار

 م٠٢٠٢فبراٌر  ٩
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 جرٌدة أستار المالٌزٌة تنشر تمرٌرا عن انتهاكات حوق االنسان فً ارترٌا    

 ترجمة : دكتور ابو خالد

فً تطور جدٌر بالتمدٌر و االحترام نملت جرٌدة أستار المالٌزٌه الواسعة 

، عن االنتهاكات  2023فبراٌر  9االنتشار فً عددها الصادر الخمٌس 

 الصارخه لحموق االنسان فً ارترٌا عبر مكتب وكالة روٌتر فً نٌروبً

حٌث ورد فً التمرٌر ان السلطات االرترٌه تعالب الارب االالؾ من  ..

االسر من  السجناء السٌاسٌن والمختفٌن لصرٌا و تتهم االلارب 

بتسرٌب اخبار االعتماالت الً االعالم العالمً وخاصة حمالتها االخٌرة 

 ..فً التجنٌد االجباري من اجل الزج بهم فً حرب تمراي..طبما لتمرٌر منظمة مرالبة حموق االنسان التً ممرها فً امرٌكا

حٌث تمت الممابلة مع امرأة تبلػ الواحد والسبعٌن من العمر..حٌث تم حبسها وطرد كثٌر من االسر من منازلهم بسبب عدم 

وحسب تمرٌر المنظمة ان وزٌر االعالم ٌمانً  ..سنة 15ابالغ هذه االسر عن اماكن تواجد اوالدهم الذٌن تزٌد اعمارهم عن 

تمرٌر المنظمة مبنً على ممابالت للعدٌد من االسر االرترٌة  ..لبر مسمل لم ٌعلك على تمرٌر منظمة مرالبة حموق االنسان

وحسب التمرٌر والممابالت فان االمن االرتري ٌفتش كل  .. التً هربت من ارترٌا وبعضهم تم اعتماله اثناء عبوره الحدود

. وفً حدٌث الحد سكان اسمرا ذكر ان كل شخص ٌعٌش فً رعب .االحٌاء والبٌوت بحثا عن الشباب والرجال والفتٌات

سنة وما فوق .حٌث تم  18شدٌد من انه ٌتم متابعته وٌمكن اعتماله فً اي ولت خاصة المواطنٌن الذٌن اعمارهم من 

 61. النص االنجلٌزي تجدونه على صفحة ادال 2000-1998ارسالهم لبل هذا فً الحرب بٌن ارترٌا وتمراي فً 

 االنجلٌزٌة.

 عملٌات هروب الشباب تتواصل

مرررررن مرررررنرررررطرررررمرررررة الرررررحررررردود الرررررحررررردود االرتررررررٌرررررة السرررررودانرررررٌرررررة .                                                            ١٦مصرررررادر: مرررررراسرررررل ادال 

استمبل معسكر الشجراب لالجئٌن االرترٌن فً االول من فبراٌر الجاري عدد 

متسلل من المواطنٌن االرترٌن تملهم مركبتران لرادمرة مرن كسرال لرٌرل  130

انهم تسللوا الى الحدود عبر محور المرلؾ وهو الشررٌرط الرحردودي مرمرابرل 

وذكر المصدر ان ؼالبٌة الذٌن وصرلروا مرن الشربراب  ٢مدٌنة للوج االرترٌة 

عاما وفً وسطهم عدد بسٌط مرن الرفرترٌرات 25ال  20تتراوح اعمارهم من 

من نفس الفئة العمرٌة . وفً اتصال هاتفى لمراسل ادال باحد المصرادر فرً 

منطمة اللفة الحدودٌة المرٌبة من مدٌنة كسال السودانٌة اكرد لره بران عرربرة 

نمل كبٌرة اخرى محملة بعدد لم ٌحدده لد وصلت الى كسال حٌرث ترم نرمرلرهرم 

 صورة من االرشٌؾ                          31/1/2023الى معسكر ودشرٌفً الوالع شرق المدٌنة وذلن فً 

 السودان ٌرحب بعودة أرترٌا لمنظمة اإلٌماد

أعلنت وزارة الخارجٌة السودانٌة عن ترحٌب السودان ، الرئٌس الحالً لإلٌماد ، 
بإعالن دولة إرترٌا عودتها لمنظمة اإلٌماد ، كما ورد فً البٌان المشترن الذي صدر 

وأعربت   .الٌوم فً ختام زٌارة الرئٌس األرتري أسٌاس أفورلً لجمهورٌة كٌنٌا
الخارجٌة السودانٌة عن ثمتها فً أن عودة أرترٌا لإلٌماد ستعزز السلم واإلستمرار فً 
 المنطمة وستدفع بجهود التكامل اإلللٌمً الذي ٌمثل أحد األهداؾ الرئٌسٌة لإلٌماد ،
وجدد السودان إلتزامه بالعمل مع كل الدول األعضاء لتفعٌل دور اإلٌماد كؤداة لتحمٌك 
ماتتطلع إلٌه شعوب اإلللٌم من سالم وتنمٌة وتكامل علً نحو ما طرحه فً خارطة 

   .الطرٌك لرئاسته لإلٌماد
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 (6م  )1971فً الطرٌك الى المإتمر الوطنً األول لجبهة التحرٌر االرترٌة 

بالتعاون مع اسرة تحرٌر وكالة االنباء االرترٌة ان تطل علرٌركرم عربرر نرافرذة  61ٌسر مولع ادال 

راتبة  فً حلمات ذكرٌات مناضل التً ٌبتدرها لنا المناضل العتٌك واالعالمً الضلرٌرع الرمرنراضرل 

عمر جعفر السوري )عمر علٌم( رئٌس اتحاد الصحفٌن االرترٌن السابك وعضروالرمركرترب الردائرم 

التحاد الصحفٌن العرب السابك اٌضا،ومإسس الوكالة االرترٌة لألنباء )أر( والرترً لرعربرت دورا 

محورٌا  فً التعرٌؾ بالمضٌة االرترٌة ، والتً كانت تصدر نشرة ٌومٌة باالحداث المتالحمة فرً 

ذلن الولت وتوزع فً كل السفارات والصحؾ فً مدٌنة دمشك. اتخذت الوكالة من مرمرر مركرترب 

العاللات الخارجٌة للجبهه بحً المهاجرٌن ممرا لها ، فً الحرلرمرة السرابرعرة مرن ذكررٌراتره ترحرت 

عنوان الطرٌك الى المإتمر الوطنً العام االول  الذي انعمد فً االراضً االرترٌرة الرمرحرررة فرً 

م ، فً هذه الحلمة ٌواصل المناضل ابو جعفر رحلة الوصول الى مولع الرمرإترمرروٌرنرمرلرنرا الرى مرعرانرة الرطررٌرك 1971العام 

                                      وصمود الثوار الذٌن كانت عظٌمتهم فوالذٌة فالى حدٌث المناضل ابوجعفر .                 

كان أعضاء الوفد الفلسطٌنً الثالثة ٌتهامسون فٌما بٌنهم وٌتكهنون عن مجرٌات األحداث التً ولرعرت فرً دمشرك ومرا لرد 

ٌتمخض عنها وكٌؾ السبٌل إلى معرفة تفاصٌل ذلن وطرٌمة اللحاق بالتطورات فً عٌن المكان. تناهى إلى اسماعنا بعض ما 

ٌدور بٌنهم من حوار، فاللٌل بهٌم والسكون ٌسود المكران مرمرا ٌرجرعرل حرترى الرهرمرس 

مسموعاً، والكالم ٌنتمل بوضوح أحٌانراً. سرمرعرت 

فٌما سمعت اصرارهم على العودة السررٌرعرة إلرى 

دمشك واالعتذار عرن تركرمرلرة الررحرلرة وحضرور 

المإتمر. أثناء ذلن التربت ثالثة جمال ٌرمرترطرٌرهرا 

ثالثة أشخاص لم نتبرٌرن وجروهرهرم فرً الربرداٌرة، 

لكننا لم نجزع اللترابهم ولم نفزع، إذ كرنرا نرعرلرم 

علم الٌمٌن أن الحراسة التً انتشرت حول مكاننرا 

تعرفت علٌهم فسمحت لهم بالدخول. كران جرمرٌرع 

من فً المافلة منهكاً وجائعاً وعطرشراً، اال هرإالء 

االشاوس، فهم لم ٌتراخوا ولم ٌتمدد ولم ٌسمطوا 

على األرض من شدة التعب واالرهاق، بل واصلوا المٌام بمهمتهم فً حماٌة الركب مرن 

كل شر. كانوا عٌوننا الساهرة التً ال تنام! حٌنما وصل األشخاص الثالثة الذٌن كانوا عرلرى مرترن الرجرمرال، أنراخروا وأنرزلروا 

رحلهم. عرفت حٌنها أنهم طوؾ بمٌادة المناضل الجسور دوحٌن. كانوا ٌبحثون عن لافلتنا بعد أن تؤخر وصولرهرا إلرى حرٌرث 

ٌنبؽً. كانوا جزًء من سرٌة المناضل الراحل عثمان أبوشنب )أبو فاطمة(. وكانوا مزودٌن بالزاد والمإن والماء. استبرشررنرا 

خٌراً بمدومهم وفرحنا. لم ٌؤخذوا ولتاً طوٌالً فً السالم التحٌة، بل عمدوا إلى اشعال النٌران وتحضٌر أوانً الطرهرً وصرنرع 

الشاي، كما طلبوا من المرافمٌن تزوٌدنا بالماء إلى حٌن الفراغ من إعداد الطعام، سبموا ذلن بؤكواب الشاي الساخن الرمرتررع 

بالسكر مما أشاع الدؾء فً أجسامنا ونفوسنا. كانت تلن اللٌلة باردة إلى حد ما، شؤنها شؤن المناطرك الصرحرراوٌرة، شردٌردة 

ً مرن عردس وأرز ولرحرم لرم  ً مركرونرا الحرارة نهاراً، شدٌدة البرودة لٌالً. كان الطعام، الذي أعد على عجل ولكن بإتمان، شهٌا

نتذوله منذ مؽادرة تلن البلدة التً احتفلت بختان أبنائها. امتألت البطون وارتوت العروق وارتخت االجساد وسرى الدؾء فً 

االوصال فؤٌمظ الحواس لٌنِطك االلسن الٌابسة والشفاه الجافة. لكن امتالء البطون نشر اجنحة الكسل بٌننا فرلرم ٌرترحررن أحرد 

من مكانه. صمت االخوة الفلسطٌنٌون بعد العشاء واضجعوا لرٌبٌن من بعض ولسان حالهم ٌمول إن ؼداً لناظره لررٌرب! نرام 

الجمٌع نوماً عمٌماً حتى شروق الشمس التً أرسلت سٌاطها الالهبة رؼم انها لم ترتروسرط كربرد السرمراء برعرد، برل لرم تربرلرػ 

الضحى. نهض الجمٌع على وجبة شاي وفطور تمهٌداً لمواصلة الرحلة بصحبة دوحٌن ورفٌمٌه الرذٌرن ٌسرتردلرون طررٌرمرهرم 
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 هشٌم الذاكرة 

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  ـــ  العدد     02/10/58 –38وكالة األنباء اإلرترية نشر

 

ًّ االخوة الفلسطٌنٌٌن لبل  ألصره وأسهله. لاد دوحٌن المافلة خبباً، ال رٌث وال عجل. جاء إل

الرحٌل لٌطلعونً على لرارهم وما توصلوا الٌه بعد نماش مستفٌض وبرعرد أن وضرعروا فرً 

االعتبار جمٌع المعطٌات والظروؾ. كان لرارهم العودة بؤسرع ما ٌمكن إلى الخرطروم لركرً 

ٌستملوا أول طائرة من هنان إلى الماهرة أو بٌروت ومن ثم إلى دمشك على عرجرل. حراولرت 

لدر اإلمكان أن أثنٌهم عن اتخاذ هذه الخطوة وبؤن األمور التً تداعت فً دمشك لم تكن اال 

مجرد تؽٌر فً لمة الهرم وفً لٌادة هٌئة األركان فاألخبار لم تؤتً بؽٌر ذلن ولرن ترؤِت كرمرا 

ٌبدو. كان الملك لد استبد بهم والخوؾ من المجهول هو المسٌطر عرلرٌرهرم. لرم ٌرجرد مرعرهرم 

الحدٌث ولم تنههم عما أزمعوا علٌه كل سبل االلناع، فنحن منمطعون عن العالم ال نسترطرٌرع 

                                                                                                                        التواصل مع الخارج وال نعرؾ ما ٌدور فٌه وال نردري عرن ترطرورات االحرداث ولرن نرمردر 

على الجزم بمجرٌاتها، فمد تولفت إذاعة لندن عن بث مزٌد من اخبار الرهرزة الرترً أصرابرت 

لمة جٌش التحرٌر الفلسطٌنً اال خبر واحد ٌتٌم ومختصر عن تعٌٌرن الرلرواء عربرد الررزاق 

الٌحٌى مدٌراً للدائرة السٌاسٌة )دائرة العاللات الخارجٌة( فً منظمة التحرٌر الفرلرسرطرٌرنرٌرة 

التً كانت برئاسة عضو اللجنة التنفٌذٌة، فاروق المدومً )أبو اللطؾ(.  ُشح االخربرار هرذا 

أجج للك الوفد الفلسطٌنً وزاد ضرام توجسهم. للت لهم اننا نكبر فٌهم المدوم لرمرشراركرترنرا 

اعمال المإتمر األول وتكبدهم وعثاء السفر وكرآبرة الرمرنرظرر وصرعروبرة الررحرلرة الرطروٌرلرة 

ومشالها، اال اننا نرجو منهم أن ٌعٌدوا النظر فً لرارهم وٌبموا لمتابعة أعرمرال الرمرإترمرر، 

فإننا لاب لوسٌن أو أدنى من ممر انعماده. لالوا انهم لم ٌستعدوا لؽٌاب طوٌل عن وحداتهم. 

كانوا ٌؤملون اال تستؽرق رحلتهم كلها أكثر من عشرة أٌام أو أسبوعٌن على أكرثرر ترمردٌرر، 

لكن مدة الطرٌك الذي لطعناه حتى اآلن بلؽت حوالً الشهر. بعد أخذ ورد للت لهم أننا رهن اشارتهم وسنحمك لهم رؼربرترهرم 

 فً العودة بؤسرع ما نستطٌع.  ٌتبع

 1992صورة لمدٌنة مصوع المٌناء الرئٌسً الرترٌا بمناسة ذكري تحرٌرها فً فبراٌر من  العام  
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 (4-3صراع الموى الكبرى فً منطمة المرن االفرٌمً )

   -بملم المناضل حمد دمحم سعٌد كل   

تإشر خرٌطة االزمات والحروب والصراعات المهددة للسلم واالستمرار فً العالم وضمنها 

منطمة المرن االفرٌمً باللون االحمر ، داللة على اعتبارها بإرة التوتر والمواجهة الدائمرة 

وتكون دائما مرشحة للتمدد واالشتعال على خلرفرٌرة مرا ترعرانرٌره مرنرذ عرمرود سرلرسرلرة مرن 

الصراعات ، من هنا ٌؤتً السإال المشروع اذا كان الصراع والتناحر والالرسرترمررار ودوام 

االضطراب واالزمات ، اال ٌحك لشعوبنا ان تجدد لمستمبلرهرا خرٌرارات بردٌرلرة تضرعرهرا فرً 

مصاؾ االمم او الدول المتطورة؟ وهذا بدوره ٌعٌدنا الى صفحات الماضً التً التطوى برل 

ٌعاد فتحها باٌدي الحاضر. الحرب الروسٌة األوكرانٌة التً تشؽرل الرعرالرم كرلره الرٌروم لرهرا 

جذور لم تجؾ فً الجؽرافٌا ومفردات التفكٌر والتحلٌل ، وٌمكن ان نمول ان الجؽرافٌا عامل ثرابرت فرً السرٌراسرة ، مرعرركرة 

روسٌا مع أوكرانٌا لٌست معركة من اجل السٌطرة على مساحات من االرض لكنها اعادة رسم خرائط اوروبا بحبرر مرن الردم 

والالم المدافع والصوارٌ  ، الرئٌس الروسً فالدمٌر بوتن لرأ التارٌ  الروسً بعمل الزعٌم الرمرومرً وحررر سرطروره الرى 

رحاب لصر الكرملٌن، واالمركان ٌسعون لتمزٌمه .  حاكم ارترٌا نسى او تناسى ان منطمة المرن االفرٌمً هى منطرمرة نرفروذ 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة منذ نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة او ٌمكن ان نمول منذ اربعٌنٌات المرن الرمراضرً الرى مرنرترصرؾ 

السبعٌنات حٌث اصبحت منطمة صراع بٌن الموتٌن األعظم الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واالتحاد السوفٌتً سابما، وفً اٌرامرنرا 

هذه دخلت الصٌن كعنصر التصادي فاعل فً المنطمة . فاذا شهدت منطمة المرن  االفرٌمً منذ مرنرترصرؾ سربرعرٌرنرات الرمررن 

الماضً وحتً بداٌة التسعٌنات التنافس ، شهد انهٌار االتحاد السوفٌتً وبالتالً خلو المنطمة من الصراع بخروج السوفرٌرت 

من المعادلة. الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لن تخلً مولعها بسهولة فً اثٌوبٌا ، لهذا سعت الى حلحلة لضٌة )تمراى( ولرعربرت 

دورا كبٌرا الٌماؾ نزٌؾ الحرب بٌن الحكومة االثٌوبٌة ز)وٌانى تمراى( وتمكنت مرن اٌرجراد حرلرول اترفرك عرلرٌرهرا الرطررفران 

وبالتالً انها اثبتت تواجدها أمام النفوذ الصٌنً الروسً فً اثٌوبٌا . العارفٌن بؤوضاع المنطمة ان هذا االتفاق الذي تم برٌرن 

الطرفٌن لن ٌرضً حاكم ارترٌا بل ٌعتمد البعض انه تم على حساب التحالؾ بٌن أبً أحمد وحاكم ارترٌا. كران أهرم برنرد مرن 

بنود االتفاق بٌن الحكومة االثٌوبٌة و)وٌانى( تمراي خروج الجٌش االرتري من اللٌم تمراى بل ٌمال ان هنان داخرل اثرٌروبرٌرا 

من نادى بهذا المطلب باستثناء االمهرا. وصحٌح ان الجٌش االرتري داخل تمراى اخلى بعض الموالع لكن المعلومرات ترمرول 

ان جزء كبٌرا من هذا الجٌش مازال ٌتواجد فً اربعة موالع داخل اللٌم تمراى. ٌشتم البعض رائحة خالؾ بٌن حراكرم ارتررٌرا 

/ من المفترض بعد ان تم االتفاق بٌن الحكومة االثٌوبٌة و )وٌرانرى ( ترمرراى ان ٌرعرود 1وأبً أحمد حول اربع لضاٌا وهى: 

/ المفترض ان ٌعٌد 3/ تحالفاته المشبوهة  مع االمهرا وتحرٌضه لهم ضد الحكومة االثٌوبٌة . 2الجٌش االرتري الى بالده . 

حاكم ارترٌا كل االسلحة الثمٌلة التً دخلت مع الجٌش االثٌوبً المادم من الحمرا والمتجه الى جنوب ارترٌرا وشرمرال ترمرراى 

/ مطالبة حاكم ارترٌا بالتعوٌض المادي لخسائر جنوده فً المعارن الرترً  دارت فرً الرلرٌرم الرترمرراى 4لمتال لوات التمراى. 

وداخل اثٌوبٌا ، ولد لدر الوسٌط االفرٌمً الرئٌس النٌجٌري االسبك ) اوباسنؽو( ان عدد المتلى فرً هرذه الرمرعرارن لرد برلرػ 

الملٌون شخص، وعلى الرؼم من حاكم ارترٌا وزبانٌته ٌتكتمون على عدد المرترلرى والرجررحرى مرن الرجرٌرش االرترري اال ان 

حاكم ارترٌا ٌسعى لبرنراء عراللرات  الؾ لتٌل وما ٌفوق ذلن من الجرحى.  40التمارٌر تشٌر بخسارة ارترٌا ما ٌفوق  ال

متطورة مع روسٌا والصٌن وتشٌر المصادر انه اوعد الروس لبناء لراعردة عسركررٌرة عرلرى الربرحرر االحرمرر. 

 عاللات حاكم ارترٌا  مع دول االللٌم فً اسوء حاالتها بل البعض تضرر كثٌرا من مإامراته وتصرفاته. 
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 (     3-3العاللات التنظٌمٌة وأثرها على البناء السٌاسً ) 

دراسة  عن العاللات التنظٌمٌة التً  أجازها المإتمر الوطنً العام العاشر لجبهة التحرٌر االرترٌة  المنعمد فً الفترة من 

م ، حرصا من ادارة تحرٌر وكالة االنباء االرترٌة على ان تكون المادة فً متناول ٌد الجمٌع   2020ٌناٌر  18الى  16

سوؾ نموم بشرها على حلمات ، متمنٌن ان تصلنا مالحظاتكم  واستفساراتكم التً تثري المادة التثمٌفة وتسهم بالتالً فً 

رفع وعى الجمٌع وادراكهم باهمٌة العاللات التنظٌمٌة والهٌكلٌة االدارٌة التً ال ؼنى عنها فً اى عمل منظم السٌما  البناء 

 السٌاسً . 

 -:الباب الثالث: العمل التنظٌمً فً الثورة اإلرترٌة

 الخلفٌة التارٌخٌة لإلدارة والتنظٌم فً إرترٌا :| ٦ 

عند التحدث على تؤرٌ  العمل التنظٌمً فً إرترٌا البد من المرور على الثمافة المحلٌة واإللرلرٌرمرٌرة ورثررهرا عرلرى تشركرٌرل  

الممارسة اإلدارٌة حٌث تؤثر المجتمع اإلرتري بالعالم العربً الذي ٌعد من أفشل الدول فً الممارسة الرترنرظرٌرمرٌرة ولرم ٌرذكرر 

التارٌ  لدٌما أو حدٌثا دور إداري ناجح فً العالم العربً وما تشهده المنطمة اآلن من أزمرات داخرلرٌرة فرً الردول الرمرطررٌرة 

وإدارة عاللاتها اإلللٌمٌة . وإذا تعممنا فً خصوصٌة مجتمعاتنا المحلٌة لم تعٌر العاللات التنظٌمٌة إهتمام فً إدارة شرإنرهرا 

حٌث مازالت تمارس التورٌث كتملٌد إلدارة مصالح الناس و للتدلٌك أكثر ٌمكن المول أن إنسان الرمررترفرعرات اإلرتررٌرة أكرثرر 

تنظٌما ممارنة بانسان المنخفض ، إذ توجد لوانٌن مكتوبة ربما فرضتهرا حراجرة ضرٌرك األرض والرمروارد وضررورة إعرادة 

توزٌعها من حٌن إلى أخر وفك زٌادة السكان) مجتمع زراعً فالحً( بٌنما إنسان المنخفضات الشرلٌة والؽربٌرة لرم ٌررعرً 

ثمة رأى رخرر ٌررى   . اإلدارة أو المٌادة إهتمام وربما تكون ثمافة الترحال والرعً جعلته ال ٌتمٌد بالسلطة إال من باب التفاخر

الفروق هنا لٌست بذات الوضوح اال فً بعض المواضع مثل ادارات المحلٌة باعتبار مجتمع الرمررترفرعرات مسرترمرر وحروجرتره 

لوجود نظم تدٌر شئونه الحٌاتٌة اكثر ضرورة عن نظٌره االخر فً المنخفضات والذي ٌعتمد على الترحال الردائرم برحرثرا عرن 

الكأل والماء لطبٌعة الحرفة التً ٌمتهنها، ولكنه ٌمتلن اعراؾ ونظم ٌتحاكم الٌها فً كثٌر من المنراسربرات كرفرض الرنرزاعرات 

مثال. باالضافة الى ان سكان الهضبة الوسطى وهم الرب الى لاطنً المنخفضات خلٌط بٌن حٌاة الرعً والزراعة لهم لوانٌن 

مكتوبة ٌمارسونها الى ٌومنا هذا. خالصة المول ان طبٌعة الحٌاة وضروراتها الٌومٌة تفرض على الجمٌع االحتكام الى نرظرم 

ٌرتضونها لتصبح هى الحكم فً تسٌر شئون حٌاتهم ، وهو االمر الذي نجده فً كل ارترٌا منخفض ومرتفع بدرجات تطبٌمٌة 

/ بداٌة التنظٌم السٌاسً فً إرترٌا : عند بداٌة المماومة الوطنٌة وتشكل الردولرة 2متفاوتة بطبٌعة الحال وحاجتهم الى ذلن.  

وخاصة مرحلة اإلستعمار البرٌطانً ولٌام األحزاب ونشإ الصحؾ ٌمكننا أن نرمرول كرانرت برداٌرة مررحرلرة مرمرارسرة اإلدارة 

والتنظٌم ٌمكن أن نمول أول تنظٌم دلٌك فً إدارة شإنه تمثل فً )حركة تحرٌر إرترٌا( ، والذي عرؾ بالخالٌا السباعٌة ولد 

جند وربط عدد ال ٌستهان به من الموظفٌن والشرطة فً تنظٌم سري. ولكن تسارع االحداث ادى لمٌام الكفاح المسلرح ترحرت 

راٌة جبهة التحرٌر اإلرترٌة رائدة الكفاح المسلح بمٌادة إبن إرترٌا البار المائد الشهٌد حامد إدرٌس عواترً فرً الرفراترح مرن 

بالرؼم من حماس الثورة وااللتفاؾ الجماهٌري الذي حظٌت به . إال أن المشكل اإلداري تابع الثورة مرنرذ    م .٦٩١٦سبتمبر 

لٌادة الكفاح المرسرلرح فرً -المٌادة الثورٌة فً كسال -بواكٌر النضال إذ نشؤة ثالثة إدارات للجبهة المجلس األعلى فً الماهرة 

الداخل ولم تكن هنان عاللات تنظٌمٌة واضحة تحدد صالحٌات كل طرؾ وتنسك لتحمٌك الهدؾ مما أدى إلى تضرارب األراء 

فً المرارات المصٌرٌة الذي أسس لخالفات أدت إلى شك الصؾ الروطرنرً وإطرالرة أمرد الرنرضرال .كرمرا أن ؼرٌراب الرعراللرات 

التنظٌمٌة وعدم وحدة مصدر المرار وؼٌاب الضوابط والنظم اإلدارٌة جعلت كل أحالم الحركات اإلصالحٌة تتبخر ألن اإلصالح 

لم ٌكن فً المنهج والسلون بل كان فً األشخاص الذٌن ٌمثلون نفس السلون بالرؼم من رؼبتهم و إخالصهم فً التؽرٌرٌرر و 

الجدٌر بالذكر أن الفكر السٌاسً بٌن تجربتً الجبهة والشعبٌة لم ٌكن متباعد حٌث كان كال الطرفرٌرن مررجرعرٌرترهرم مرترمراربرة 

) الفكر الٌساري (.ولكن الفرق كان ٌتمثل فً الجانب اإلداري حٌث لامت الجبهة الشعبٌة بوضع أطر تنظٌمٌة لإلستفرادة مرن 

العنصر البشري بوضع لوالب تنظٌمٌة ٌستخدم فٌها اإلنسان كآلة )ودبا( التنظٌم الداخلً ًال لسم الرزراعرة مرهرمرتره الرزراعرة 

حٌث لسمت أجهزة التنظٌم إلى السام ٌموم فٌها الفرد بدوره داخل لسمه فمث فمط )كفلً حرش( ولسم اإلمداد وكذلن الجراج 

والمالٌة واإلعالم حٌث أدى هذا التمسٌم إلى بناء مإسسات عن المشروع السٌاسً حٌث أحتكرت المٌادة المشروع السٌاسً ً 

   متخصصة فً مجالها  ولكن التدري شٌئا مما جعل الفرد سخرة فً ٌد المٌادة وربما ساعد فً هذا البناء الخلفٌة اإلجتماعٌة 
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 (                                                          3-3العاللات التنظٌمٌة وأثرها على البناء السٌاسً ) 

ألبناء المرتفعات التً تتمٌز بالتنظٌم أكثر من أبناء المنخفضات .أما فً جبهة التحرٌر األرترٌة بالرؼم من وجود كفاءت   

حٌث ٌؽتفر أي  .فً كل المجاالت إأل أنها لم تضع نظم لأللسام الداخلٌة وكانت الروح المسٌطرة لتكلٌؾ الفرد الوالء السٌاسً

خطؤ أو ٌنجو صاحبه من العماب إذا لم ٌكن له رأي مخالؾ للمٌادة مع إشتران التجربتٌن فً الخلفٌة السٌاسٌة فً األفكار 

الطفٌلٌة الظالمٌة )حزب الشعب ( فً الشعبٌة وحزب )العمل ( فً الجبهة هذه األحزاب الظالمٌة التً نشؤة أصال على 

اإللصاء والمحسوبٌة بعٌدة عن الشفافٌة والوضوح، كرست عدم وجود العاللات التنظٌمٌة الواضحة الذي أدى إلى بناء 

إمبراطورٌات أشخاص فً المٌادة حٌث أصبحت الهٌبة لٌس للمإسسة بل لشخص وتسبب ذلن فً عدم وضع الرجل المناسب 

فً المكان المناسب بل ظهور المحسوبٌة بكل أشكالها الفكرٌة منها والعمدٌة واإلجتماعٌة و الجهوٌة .ولهذا أصبح أي عمل 

ٌخضع لتصفٌة حسابات وخاصة فً مإتمرات الجبهة التً تنمضً مإتمر وإال تلٌه أزمة فمثال مإتمر )أدوبحا العسكري( 

انمسم أفراد لٌادته فً كل المحاور ) المٌادة العامة( عاال وعوبل ثم المإتمر الوطنً األول لجبهة التحرٌر اإلرترٌة  بالرؼم 

من إتخاذه بعض المرارات فً البناء التنظٌمً وخاصة المنظمات الجماهٌرٌة اآل ان  أزمة اإلنشماق مع وجود بوادر خالؾ 

بٌن الحرس  المدٌم والجدٌد كانت بادٌة منذ لحظة انفضاض المإتمر ،إأل أن جل التفكٌر كان ٌتمثل فً إحتوا المدٌم والجدٌد 

ظلت المعاٌٌر   هذه األزمة التً أدت تودٌع الحرس المدٌم واستالم الشباب زمام أمر التنظٌم فً المإتمر الوطنً الثانً .

العلمٌة إلختٌار الفرد وتمٌٌم أدائه حتى ٌخدم العمل ؼٌر حاضرة ، مما تسبب لبعد لوى ال ٌستهان بها عن الجبهة بالرؼم من 

                                                                                                    إرتباطها الوجدانً بمشروع جبهة التحرٌر اإلرترٌة  وجعل عالج ازمة باخرى المنهج السائد حتى ٌومنا هذا.

 -الباب الرابع العمل التنظٌمً ورفاق المستمبل:

أن تمٌٌم تجربتنا التنظٌمٌة السابمة والولوؾ علٌها بإسلوب نمدي لٌس الؽرض النٌل من تضحٌات المٌادات التارٌخٌة | ٦ 

التً أثرت عن نفسها الصمود والتحدي والتضحٌات الجسام، ولكن تحسس مواطئ الداء ,إلتخاذ وسائل ناجعة تجنبنا 

 االستمرار فً التملٌد وتمكنا من مواكبة التطورات الهائلة. 

إن النظرة للمستمبل تتطلب تحلٌل المرحلة الحالٌة والتارٌخٌة فً العالم فنحن نعٌش فً عصر التعمٌدات الحضارٌة 

والتحوالت المفاهٌمٌة ) عصر العولمة ( ، الذي ٌتمٌز بالهٌمنة السٌاسٌة وااللتصادٌة واإلعالمٌة المفروضة من الدول 

الشركات العماللة العابرة  - األلمار الصناعٌة-الكبرى على ؼٌرها عبر وسائل الموة الناعمة والوسائط المتعددة كؤألنترنٌت 

للجنسٌة هذا التؤثٌر الذي ساعد فً الثورات الشعبٌة التً إلتربت من وطننا على المنطمة ً وخاصة بعد نجاح الثورة 

السودانٌة ةتؤثٌرها المباشر والتطورات فً إثٌوبٌا التً  تتسارع وتٌرتها نتمنى أن تكون بردا وسالما وٌظل الرهان معمود 

على إدارة هذه التطورات لصالح شعوب المنطمة. وبحكم إننا أضعؾ الحلمات فً الوضع الحالً حري بنا أن نكون أكثر حاجة 

للتنظٌم والتؤطٌر إلدارة أوضاعنا الداخلٌة . وباإلشارة الى  الوالع الجدٌد الذي ال ٌصلح معه ً فلسفٌا ً للتطورات أعاله نجد أن 

الحدٌث عن مهمة التنظٌم ٌجب أن تؤخذ بعد إؼفال الخصخصة أو التكاملٌة لتعلو ببعدها الحسً و المعنوي . فً رحلة البحث 

عن الذات بٌن األمم بتصعٌد األدوار للتؽٌٌر المرتمب . مإمنٌن بؤن الزمن هو الرحم المولد إلٌماعات التحوالت السرٌعة و 

ٌحدد مصٌرها وأن تؽٌٌر الوالع المحلً وفهمه هو أفضل الوسائل لتجاوزه محصنٌن بممومات الحداثة والتجدٌد فً تنافس 

محلً تمثله األحزاب والتنظٌمات التً ٌفوق عددها العشرات مع المستمبل الذي ٌتولع مٌالد الجدٌد فً التنافس باإلضافة 

لالعبٌن األللٌمٌٌن والدولٌٌن الذٌن ٌتطلعون للعب دور الحرص ألهمٌة إرترٌا اإلستراتٌجٌة فً السالم والحرب مما ٌفرض 

علٌنا اإلعتكاؾ لبناء تنظٌم متناؼم فً عاللاته التنظٌمٌة واإلدارٌة الداخلٌة التً ٌفرض إحترامه بها على المحلً واإلللٌمً 

بل الدولً حتى نلج إلى فجر جدٌد ٌعٌد كرامة إنساننا الحائر فً ما ٌفعل للخروج من عنك الزجاجة وأن ٌكون دٌدننا فً 

رٌادة التؽٌٌر تطبٌك العاللات التنظٌمٌة العلمٌة مع اإلبداع فً إنجازها وذلن بالعطاء والتضحٌة لتعمٌك الثمة بالنفس لمٌادة 

األمة مع التؤمٌن على التحول الدٌممراطً وتنسٌك جهود الجماهٌر الؽاضبة وتحسٌسها بؤنها صاحبة مع توفٌر مواد تعبوٌة 

تخاطب وجدان المواطن الممهور وؼزو اإلعالم ً للرٌادة والمٌادة للتؽٌٌر عملٌا بدراسات منهجٌة علمٌة لتهٌئة الشارع مع 

ضرورة العمل على صون الوحدة الطوعٌة لألرض والشعب وإلرار الحموق والواجبات مع التؤمٌن على خصوصٌتنا للتعبٌر 

عن مظالمنا لكسب التعاطؾ اإلللٌمً والدولً بوضع عاللات واضحة منطلمها الشفافٌة و السالم واإلستمرار فً الوطن 
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الصفحة االدبٌة   

 
 
 
 
 
 
 
 

في استساحتىا انشعسيت نهرا انعدد اختسوا نكم مقتطفاث مه 
قصيدة كتبها شاعسوا انعمالق  االستاذ عبدانسحمه اسماعيم 

سكاب في اسمسا بمىاسبت االستقالل اثىاء شيازته نها بعد 
 انتحسيس وهى قصيدة مه عيىن انشعس  

 

معزوفة االستؽالل "   
 
وشمت مسٌرتنا دروبها على ساطع كالضحى األشهب    
 

 تحول الشعوب اذا رؼمت حرٌما على الؽاصب األجنبى
  
تهٌب بها وثبات الحنٌن الى ساحة الثؤر والمطلب    
 
وترمى بؤشالئها الدامٌات تمٌط بها صفة الؽٌهب    
 
فالبد من مرتمى اصعب   ) اذا الشعب ٌوما اراد الحٌاة (   
 
فما للشعوب بؽٌر ابتالء شخوص على هامة الكرب    
 
وبوركت ٌا صفحات البالء وبوركت ٌا شعب حرا أبى    
  

 سلكت طرٌمن أحماب هول تحى األهابٌل مستصعب 
 
ومزلت ما حاكه المرجفون ولوضت أكذوبة األكذب   
 
وتزرى بؤحالم رهط الؽزاة ولد صاؼها الطمع األشعبى    
 
 ونكباء بطشن تردى الزحام وتطوٌه فى بإرة اللولب  

 عبدرحمن سكاب  

 اسمرا-م 1991ماٌو 

 استراحة الشعر  
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سي  التعلٌك السٌاسًالتعليق السيا  

تابعنا المإتمر الصحفً المشترن فً المصر الرئاسً  

الكٌنً بنٌروبً والذي عمده دكتاتور ارترٌا بمعٌة الرئٌس 

الكٌنً دانئل روتا  والذي عكس  منظر )أفورلً(المرتبن 

وهو ٌمذؾ امام الكمٌرات ردود على الصحفٌن تنمصها 

الحصافة والموضوعٌة  عن االسئلة الجرٌئة  التً لم  

ٌتعود علٌها من اعالمه حٌث لم ترد الٌه االسئلة مسبما 

كما تعود كً ٌعدل اوٌرفض وهو امر لم ٌكن لطالمه 

االعالمً العلم به وال مرافمٌه من البرتوكول النهم فً بلد 

دٌممراطً اختار رئٌسه ونظامه السٌاسً امام الجمٌع، 

ولٌس لممص الرلٌب مكانا فٌه ،  ولهذا  سمح لهم المصر 

الرئاسً الكٌنً بالحضور، ثم ان طبٌعة االسئلة التً 

تفضل بها الصحفٌون لم تكن خارج المؤلوؾ باعتبارها 

مرحلٌة وتشكل محمور نماشات الجمٌع وٌكتنؾ بعضها، 

الؽموض وكان من االجدر به ان ٌضع حدا لؽضبه امام 

الكمرات وهو الذي امضً حاكما ألكثر من ثالثٌن عاما 

كاملة عكس مضٌفه الذي لم ٌكمل عامه الثانً وكانت 

اجاباته دبلوماسٌة وهادئة وتعكس شخصٌة رجل الدولة. 

هنان من ٌمول ان الحاكم بؤمره لم ٌخرج من منتجع 

)عدي هاللو( منذ مدة طوٌلة ولم ٌتعرؾ الى ما وصل الٌه 

العالم من تطور ، وان العالم لم ٌعد ٌخفى علٌه ما ٌدور 

بفضل تطور التكنلوجٌة ، حتى االطفال الٌوم ٌتواصلون 

مع بعضهم عبرالوسائط فً مختلؾ البلدان ٌتحاورن  فً 

حواراتهم ونماشاتهم وٌظهرون لدرات فً التصرؾ 

الحضاري مع بعضهم البعض ، فً دولة مثل ارترٌا  التً 

جعلها الحاكم بامره جزٌرة معزولة وان عدم مرافمٌن 

ملمٌن باالداء الدبلوماسً ولٌس بممدورهم توجٌه ادائه 

النه هو العارؾ بكل شٌئ، ولد شاهده العالم فً اكثر من 

لماء عبر تلفزٌون اسمرا معلما ٌعطً الدروس فً كل 

شٌئ منظرا ومحلال، فهو عالم االرصاد ٌتحدث عن حركة 

الرٌاح وهطول االمطار وهو مفسر للطواهر االجتماعٌة 

وسلوكٌات المجتمع ، وهو لارئً الفنجان على لول 

المنجمٌن ٌتنبؤ بما ٌحدث مستمبال، ولماءاته فً التلفزة 

االرترٌة أشبه بحلمات مسلسل درامً منزوع الدسم، 

ولهذا لم ٌتجرا احد من مرافمٌه ان ٌضع لمساته فً 

برنامج زٌارته واسلوبه الدبلوماسً فً التعامل مع 

االخرٌن ، راٌنا كٌؾ اشتاط ؼضبا من اسئلة الصحفٌن  

ولهذا فان كل اجاباته علً االسئلة كانت خارج النص فً 

حالة انهزامٌة واضحة ، وتابعنا محاولة تستره خلؾ 

عباءة العداء االمبرٌالً الرترٌا كما ادعى مع ان االسئلة 

بدٌهٌة ولم تكن بتلن الؽرابة حتى ٌنفعل  اال لمن رأى فً 

نفسه ضعفا فً االدران ونرجسٌة التعالً على االخرٌن 

النه اتى الى المإتمر الصحفً بعملٌة المائد المنتصر فً 

الحرب وان من اسماهم زمرة )الوٌانً ( لد تم سحمهم 

واسكتهم الى االبد، واذا كان االمر كذلن فمن البدٌهً ان 

تكون هنان خسائر ولهذا ان سإال  كم عدد الجنود الذٌن 

سمطوا فً هذه الحرب االخٌرة طبٌعٌا ، ولٌس ماٌجعله 

منفعال ولكننا لد نجد تفسٌرا لذلن فً ممابلته التً اجراها 

فً التلفزٌون االرتري ، ففً الجزء االول من الممابلة 

كرر نفس اسلوب الهروب الى االمام ولكنه لال ان اعداد 

الضحاٌا كبٌرا وذكر بالنص لٌس باالالؾ بل مئات االالؾ 

وهذا ما جعله ٌتهرب من الرد فً نٌروبً لٌمدم التبرٌر 

الممجوج الذي سمعناه فً الفضائٌة االرترٌة  وان زمرة 

الوٌانً ماهم اال ادوات لزمرة واشنطن على حد لوله  

وكال االتهامات المرٌكا والؽرب وهذا ما لم ٌكن بممدوره 

االسترسال فٌه عند الرد على اسئلة الصحفٌن فً 

نٌروبً، اما سإال الصحفٌة الذي نصه هو هل سوؾ 

تحكم حتً اخر رمك فً حٌاتن ام ان هنان تؽٌٌر لادم؟ 

هذا سإال ؼٌر ممبول وفٌه اهانة الى )سٌادته( النه هو 

الحاكم بؤمره ولٌس مسموحا تجاوز الخطوط الحمر!!! 

وهذا ما اربكه عملٌا فكانت الهلوسة واخذت ٌداه ترتجفان 

وحتى  بعد خروجه كان ٌلوح بٌدٌه وهو ٌتحاور مع 

مضٌفه حتً انه تجاوزه فً المشً لبل الوصول الً 

بوابة المصر الخذ الصور التذكارٌة. ما الٌمكن تجاهله ان 

دكتاتور اسمرا وعلى الرؼم من كل السنٌن الثالثٌن 

العجاؾ التً لضاها حاكما بؤمره لم تسعفه ذاكرته الخربة  

فكانت هزٌمته على ٌد صحفٌن شباب  التتجاوز خبرتهم 

بضعة اعوام وهو االمر الذي جعل الصحافة تحتفً 

بهزٌمة الحاكم بامره لبل االرترٌن اصحاب الشؤن . لم 

ٌكن أمام كل من حوله سوي البحث  عن حلول سرٌعة 

تمحً اثار الهزٌمة من ذاكرته وذاكرة عشاله وتبرر ما 

لاله فً كٌنٌا عبر اجراء حوار اجراه التلفزٌون االرٌتري 

مكون من أربعة حلمات بعد مضً ٌومٌن  علً الهزٌمة  

والفضٌحة االعالمٌة الكبٌرة التً لحمت به ، وهو تكرار 

 لمسلسلته المعروفه برتابتها .

 متاهات الدكتاتور 


