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اللجنة التنفيذية للجبهة تنهي دورة 

اجتماعاتها األولى وسط مناخ من 

التفاؤل بتعزيز مسيرة المقاومة الوطنية 

بوجه الطغمة الدكتاتورية في اسمرا . 

وتضع البرامج واللوائح لكافة مكاتبها 

حيث قام رؤساء المكاتب بجوالت 

واسعة في ساحاتهم ونظموا قواعدهم 

ت فروعنا وادارات مكاتبهم ، وأبد

حماساً ظاهراً لرفد مسيرة العمل خالل 

 المرحلة القادمة . 

المناضل عثمان صالح علي : يفند الورقة السياسية الصادرة عن مركز التقدم العربي في 

 لندن ويرد على أخطائها الفادحة سياسياً وتاريخياً 

لعالقات الخارجية في ا مكتب

اللجنة التنفيذية يعقد جلستي 

حوار في غرفة بالتوك 

ومنصة أذاعة تبث من كندا 

ويتم التقاط موجاتها في 

 اإلرتري      الداخل 
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ما الذي دفع رئيس النظام الفاشل في اسمرا في 
 ةجديدالسابع من فبراير لنصب مائدة صخب 

وعويل تدثر بالمخاتلة والهروب وترديد عباراته 
الممجوجة وهو يستعرض نظرته وقراءته المتعالية 
، والمتعجرفة عن الوضع في الداخل وفي اإلقليم 

ولم يفلح في ان يعطي صورة تقنع من يستمع اليه 
لمعتوه صادق مع نفسه على األقل أو أنه بأن هذا ا

وهو الذي مات يأتي بجديد ينم عن يقظة عقل 
 ضميره آنفًا.

ساعات طوال مكثها الرجل وهو يتأرجح  
بين موضوعات هي في الواقع كانت تحتاج الى 
تبيان موقف صريح وقراءة واضحة ، ولكنه كان 
كمن يكتب في مرآة ويسير عكس عقارب الساعة 

ثيوبيا  ويحدد فيهما ليتحدث مثاًل عن السودان وا 
ت مستقبل الخطأ والصواب ويقفز ليقرأ مآال

أوضاعهما فيقول السودان أخطأ في سياسته نحو 
الجنوب ويصب جام تقريعه على الحقبة الماضية 
من حكم السودان ونظام البشير ليحملها كل آفات 
التردي والنكوص في حين انه كان من أبرز 
المعاول التي تالعبت في وضع السودان الشقيق 

علم ان نظام أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا ، هذا مع ال
أفورقي وحكومة البشير المخلوعة بثورة شعبية كانا 

على وئام في كثير من صفحات التعاون والتنسيق 
، وليس بعيد عن الذاكرة مارثونات الهرولة بين 

في العهد السابق ليتبادال األدوار  اسمرا والخرطوم 
إن في شأن السودان وتياراته السياسية أو في 

ماته واحزابه السياسية الوطنية الشأن اإلرتري وتنظي
 المقاومة لنظامه الدكتاتوري .

وأكثر ما جعل المتابعين لحديثه يشفقون  
على أفكاره وتحليالته الهزيلة هو حديثه عن 
الساحة اإلثيوبية وتطاوله على بنائها الدستوري 

درالي بين شعوب وتهكمه على منطلقات البناء الفي
 قد بذروا عوامل شقاق متهمًا التقراي بأنهماثيوبيا 

ذ تهدد وحدة اثيوبيا ، والمثير دائمًا في احاديثه من
لى اآل ن حقبة الحرب الحدودية بين ارتريا واثيوبيا وا 
ء _ رغم اتفاقاته المبرمة مع اثيوبيا _ هو هذا العدا

 المستديم بينه وبين اقليم اثيوبي هو األكثر 

 جوارًا مع ارتريا ، ولكن كما يقال : اذا عرف
السبب بطل العجب ، فإسياس يعلم ان اكثر شعب 
يفهمه ويعلم خباياه ونواياه هو شعب التقراي منذ 

أما على الصعيد الداخلي .  فترة الدرق في اثيوبيا
وحياة شعبنا في الداخل وأحوال البالد السياسية 
 واألمنية واإلقتصادية وعموم أحوال الناس فالرجل 

 كلمة العدد 
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حديثه ، فهو وألول  قد اختار مسلكًا مستحدثًا في
مرة يقر بسوء األحوال في مؤساساته الوهمية 
وحاول جاهدًا أن يدفع بأزمة البالد المعيشية 

الى المواطن والتجار وغيرهم ، وتدهور اقتصادها 
 متناسيًا انه يمثل الدولة وبيده كل السلطات ويعلم 

 

 

مواطن البسيط أن مؤسسات النظام ودكاكين ال
ن يتحكم في حياة الناس ازالمه هم وحدهم م

ومعاشهم ، فكيف تسنى له ان يبحث عن شماعات 
رته وحكمه على مدى ثالثين يعلق عليها اخفاق ادا

 عامًا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 إتهامات سبحت نقا للجبهة !!!... باطلة.

في اجتماع حضره لفيف من قيادات الصف األول والمؤسسين للجبهة الشعبية لتحرير تقراي في 
 جبهة التحرير اإلرتريةم قال السيد سبحت نقا الزعيم الروحي للوياني تقراي أن 18/2/2020

، أشار منها الى إيران قليم شعبه بالتعاون مع دول من خارج اإلقد ارتكبت جرائم بشعة ضد 
، ولمح بأن التقراي سوف لن تنسى ذلك وستثأر بحسب زعمه تكن للجبهة أي عالقة بها التي لم 

، والرجل معروف لجبهة التحرير اإلرترية وهو ايضاً يعرف الجبهة منذ ان كانت جبهته تهيم 
على وجهها في اصقاع كثيرة طلباً للدعم ، ولم تجد يداً تمتد اليها بالدعم بكل اشكاله من تدريب 

ودعم لقيادات الصف األول آنذاك لتبحث عن الدعم من هنا وهناك . وما قامت به الجبهة وايواء 
ً من وعيها الثوري لطبيعة الدور الذي يمكن ان ينهض به شعب التقراي تجاه  آنذاك كان نابعا

 نظام الدرق العسكري.

التي آزرت  في هذا السياق فإنه كان يتوجب على سبحت نقا ان يتوجه بالشكر والعرفان للجبهة
شعبه في أحلك الظروف ، غير أننا ندرك اآلن وفي هذا الوقت بالذات فحوى مثل هذه 
التصريحات ضد الجبهة التي تمثل رأس رمح في قوى الصف الوطني المواجه لنظام الشعبية 

كبحها بأية عراقيل من داخل الدكتاتوري ، وال سبيل به وال لغيره في تقويض مسيرتنا أو 
خارجها . ونقول له ان تهمك باطلة وأن شعب ارتريا وتقراي هم من سيصوغون  المنطقة أو

 عالقاتهم القائمة على حسن الجوار والتعاون في مجاالت تطورهما ونهضتهما ، كل من منصته.
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علي  -- د كنجوالمعارضات االرترية : الدور والمكانة بعد المصالحة بين اسمرا واديس ابابا . اعداد اسع 

  الهندي
بغرض تشويه جانب مهم من المالحظ ان الورقة مشوبة بعيوب من عدة نواح ومليئة باخطاء منها المقصود  

لتي االمسيرة النضالية للشعب االرتري باسقاط موقف وانطباع شخصي عليها االمر الذي حرم الورقة من الحيادية 
تشترط في الرؤى واالعدادات التي تقدم باسم مؤسسات ومراكز  متخصصة، وجزء آخر ناتج عن قصور في 

ن ترية المقاومة للنظام الدكتاتوري في اسمرا. وفي هذا يمكالمعلومات وضعف واضح في متابعة النشاطات االر 
 : التأشير بشكل مختصر على

حة اوال/ بالنظر لما خلصت اليه يبدو ان الورقة اسست تناولها للمسألة على قراءة خاطئة للمعطيات على السا
 حة التيالتالية:)لكن المصالاالرترية وكنتيجة لهذه القراءة انتهت الى خالصة خاطئة ايضا اذ تخلص الى النتيجة 

لطريق اجرت بين النظامين االرتري واالثيوبي واسفرت عن تبادل السفراء والتوقيع على اتفاقيات ، يمكن ان تفتح 
ما قد  لتطبيع الحياة الداخلية، بعد زوال الخطر الخارجي الذي تذرع به اسياس افورقي الستمرار نظامه االمني .

نه ال االق سراح المعتقلين واجراء انتخابات حرة ونزيهة وقيام نظام ديمقراطي (. ومع يسمح بعودة المنفيين واط
 .يتضح من الورقة التاريخ الذي اعدت فيه لكن تناولها لبعض االحداث قد يكفي كأشارة الى ذلك

قراءة  ومن المؤسف ان تكون هذه قراءة مركز مهتم بمتابعة شئون المنطقة. واقل ما يمكن ان توصف به انها 
خالصة سطحية مخلة جدا. فبعد مرور مدة كافية مما سمي المصالحة بين اديس واسمرا يؤكد الواقع في ارتريا ان ال

جيل التي توصلت اليها الورقة ليست لها اية عالقة بقراءة معطيات وتحليل معلومات بقدر ما كانت عبارة عن تس
رن. نصف ق  على قراءة مسيرة رأس النظام وتجربته السياسية عبرألحالم وامنيات بعيدة عن الواقع وانها لم تستند ال

ها من وواضح انها لم تأخذ بنظر االعتبار المؤشرات والقرائن المرتبطة بتجربة الحكم في اسمرا االمر الذي حرم
احة في س يةالنظرة الى البعد المرتبط باالرث السياسي لرأس النظام االرتري ومواقفه المتناقضة وتنقالته االنتهاز 

 .الصراعات من حوله ونكوصه المستمر  وتراجعاته المفاجئة عن تعهداته واتفاقاته

 

      رد األستاذ عثمان صالح علي على ورقة مركز التقدم العربي في لندن بعنوان 
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 ولية دوفيما يخص قراءة مآالت االتفاق فالبد من االشارة  الى ان هذه المصالحة تتوكأ  على اعمدة منها مصالح 

يان المعن رهيبا ، ومنها الطرفان المحليانواقليمية وقد ادى اصحابها ادوارهم  في التقريب بين الطرفين ترغيبا وت
 التفاقمباشرة اثيوبيا وارتريا وعليهما يتوقف نجاحها ، وعليه البد من المرور على حقائق مهمة متعلقة بطرفي ا
 لعالقةاصال. وفي هذا يؤخذ على الورقة  انها لم تأخذ بنظر االعتبار العوامل والمؤثرات االساسية التي تطبع ا

ة و عبار هالثيوبية عبر المئة سنة الماضية وهي في الحقيقة عوامل مخزونها سيء في الوجدان االرتري اذ االرترية ا
ل عن حروب نتيجتها عشرات اآلالف من الضحايا ودمار ولجوء وتشرد مازالت مآسيه ماثلة وتفصيلياته حاضرة بك

ل باالسف و ه احساس االثيوبيين الدائم بالغبن قسوة في واقع االرتريين ، اما حاضر  هذا المخزون فهو اسوأ اذ يمثل
داد  والحزن على نتائج حرب التحرير االرترية التي حرمتهم من موقع استراتيجي يشرف على ممر باب المندب بامت

سكرية االمنية والع --الف كيلو متر على الساحل الغربي للبحر االحمر بارخبيل بالغ االهمية على كل المستويات
تقالل وكثير من سياسيي اثيوبيا ومثقفيها يعبرون عن ذلك بالقول )ان الوضع الحالي واالعتراف باس --والتجارية

رتريا ام الى ارتريا لم يكن تعبيرا عن رضى وقناعة بل انما هو اقرار بنتائج معركة التحرير  و عليه فان مسالة عودته
ساس ا االحكتهم االساسية المفتوحة وبكل الوسائل(. وهذاو عودة ارتريا اليهم هي قضية مركزية بالنسبة لهم وهي معر 

لقسري هو اساس لرغبة اثيوبية عارمة في محو الخارطة االرترية من الوجود واعادة عقارب الساعة الى زمن الضم ا
 واالحتالل . هذه صورة مختصرة جدا للمخزون الذي يسيطر على جانبي العالقة بشكليها الرسمي والشعبي. وان

اطئة خان لم نقل -مؤثرات حقيقية كهذه في مسألة دراسة العالقة بين الطرفين حتما تفرز نتائج غير دقيقة تجاهل 
عاني تدو انها ولذلك فان الصورة الوردية التي رسمتها الورقة يب.  كما هو في خالصة الورقة موضوع التعليق -بالمرة 

بة موح والرغلى الطضعها الطرفان امام نجاح )المصالحة( تأسيسا عمن تشوه كبير  بحكم العراقيل العملية والنفسية التي ي

في  لمصالحاواالهداف الخاصة بكل منهما . ويالظ انه كلما خطت االتفاقية خطوة تعطلت وتراجعت خطوات بسبب تباعد 

ليمية ة واالقدوليان ما وصفت بالمصالحة في الورقة تبعا للتعبئة والحملة االعالمية ال. الظاهر والنوايا في الخفاء 
 كايداتمالمرافقة هي في الحقيقة بمجملها اتفاق معلق على رغبة الرجل االول في كال البلدين ناتج في االساس عن 

ومنافسة سياسية للرجلين بهدف احداث اختراق في االوضاع التي كانت تحيط بهم او قل خضوعهما للضغوطات 
ن تى اآلحصالح الدول الكبرى فيها كما انها فيما ظهر منها لم تستند االقليمية والدولية بخصوص اوضاع المنطقة وم

 ي حياةعلى تصديقات وقبول من مؤسسات الدولتين. ولهذا لم تظهر لها حتى اآلن تأثيرات وتحوالت ايجابية كبيرة ف
ستعدادا ومصالح الشعوب ومن هنا فان االحتمال اآلخر بانزوائها ودخولها في حالة سبات  امر غير مستغرب ا
 هناك فلجوالت من نوع آخر من العالقات بينهما. اذا كان هذا فيما يتعلق بالخصائص المشتركة بين طرفي االتفاق 
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غة في ايضا الجانب الخاص المتعلق بطبيعة رأس النظام االرتري الذي كان ينبغي ان تبحثه الورقة الهميته البال
عن  المعلوم عن رئيس النظام في اسمرا تقلباته السريعة وتنصلهامكانية صمود المصالحة وتحقيق اغراضها. فمن 

 ة كانتالعديد من االتفاقيات والعهود التي ابرمها قبل السلطة )كل االلمعارك التي شنها ضد التنظيمات االرتري
ية الرتر ا مسبوقة بحوارات واتفاقات وتفاهمات، وحتى اتفاقه وتحالفه مع وياني تقراي لشن الحرب على جبهة التحرير
به )انقال انقلب عليه بعد ان تحقق له ما اراد وكانت نتيجة ذلك الحرب الطاحنة بينهما ( ومنذ ايلولة السلطة اليه

 .(ايران، السودان، جيبوتي،قطر،اليمن --وتنصله من كل االتفاقيات التي ابرمها مع انظمة

ع مصالحة داخلية في ارتريا تأسيسا على اتفاق )الماما فيما يتعلق باالستنتاج الخاص )بامكانية تطبيع الحياة ال 
لورقة ولدت ااثيوبيا(، فهي قراءة غريبة جدا ولم اجد لها في منهج النظام ما يسندها . وحقيقة يحتار القارئ كيف است
عها ماقضة تلك الخالصة االيجابية والثمرات الطيبة التي اوردناها اعاله من االرضية السيئة ادناه واالوصاف المتن

لسلطة لسيرة رأس النظام في اسمرا الذي تقول عنه :) تحت عنوان التأسيس للدكتاتورية: مع وصول اسياس افورقي ل
حرص على اقصاء كافة المكونات السياسية والعسكرية ومنع قيام اية احزاب سياسية ، ونصب الجبهة الشعبية 

ي تصفية انفذ عمليات " التطهير" داخل جبهته، حيث قام بللديمقراطية والعدالة كحزب سياسي وحيد في البالد ، كما 
 ي (بعدتهديد محتمل ونفذ عمليات اعدام وسجن بحق رفاقه القدامى وكل المعارضين او المنتقدين لنظامه الدكتاتور 

اة ان اكد الرجل بال رتوش طبعه الدكتاتوري وبرر لذلك بان الشعب االرتري لم يصل بعد الى مرحلة تؤهله لحي
ية اح وحر مقراطية وتنكر لحق الذين ناضلوا وضحوا من اجل االستقالل واهدر كرامة االنسان االرتري واستهان بارو دي

 ل حاصلاآلالف لمجرد التعبير عن آرائهم او الشك في والئهم. كما ان التذرع بالتهديد الخارجي لم يكن اال تحصي
ديد بالته ظام االرتري وسابقة لما ظل يوصف من قبله واتباعهذلك ان الفردية والدكتاتورية صفات متأصلة في رأس الن

داخل  الخارجي . وهو اسلوب ومنهج اخذ يكرسه بوضوح منذ اللحظات االولى للتحرير  بانقالبه المفاجى على العمل
 سيالوطن وتنكره لمنهج العمل الجماعي الذي ارسته التجربة النضالية االرترية ورفضه لمقتضيات العمل المؤس

ت ذا كاناكضرورة للدولة الوليدة وتكريس نظام فرد مغلف بيافطة حزب ال يقدم وال  يؤخر شيئا في عمل الدولة. اذن 
 هذه هي سيرة وصفات الطرف المحلي الثاني لالتفاق )اسياس افورقي( فان موت االتفاق في تقديري غير مشكوك

 .الى االمنيات واالحالم منه الى حقائق فيه وبالتالي فان توقع ثمار ايجابية منه يصبح شيئا اقرب
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د في ظت ان الورقة تدفع الى القارئ بتعبيرات واوصاف غير دقيقة احيانا وتقحم الموقف الخاص للمعحثانيا/  ال 
ركة حفمثال تشير الى ان الذين اسسوا  --على االقل في التراث السياسي االرتري  --المادة ، ومبهمة الداللة 

 شعب من بهذا الوصف فاستخدامه عندنا قد تتحرير ارتريا هم)من القوميين االرتريين( ال ادرى ما المقصود تحديدا 

رادف معنى ممعنى االرتباط )بالبعد العربي( في بدايات الثورة واستخدم ايضا للداللة على االنتماء لعموم  البالد ب
تري ب االر لكلمة )الوطني(  ، ثم  اخذ درجة من التقوقع واالنكماش مع تمركز سياسة الجبهة الشعبية التفتيتية للشع

دم فاستخ عمق هذا المعنى مع تمدد السياسة االثيوبية الى المسرح السياسي االرتري ليدل على االنتماء العرقيثم ت
 .للداللة على التكوينات السياسية االثنية )الممثلة للقبائل( االرترية

 رف باسمالقاهرة ما عثانيا/ تقول الورقة:)وفي نهاية الخمسينات اسس المثقفون والسياسيون االرتريون مقيمون في 
ه سم( فيبأسم جبهة التحرير االرترية( المالحظ ان تصدير االشارة الى جبهة التحرير االرترية بعبارة )ما عرف با

ا أيحاء بعدم رضى او قبول المعد بحركة سياسية ذات اثر عميق وفعل كبير وضع االرتريين وشعوب المنطقة كله
ذا مباشرا في انهيار امبراطورية هيال سالسي وال اجد اي موضوعية لهك على اعتاب مرحلة جديدة واسهم اسهاما

ضح جنوح اال ان يكون الدافع الى ذلك تسجيال لموقف شخصي من هذا الحدث الهام في حياة االرتريين والفرق وا
ك خطأ ى هناة اخر فمثال االشارة الى حركة التحرير )االقل تأثيرا في حياة االرتريين(لم تتضمن هذا التعبير. من ناحي

 .ورقةم وليس في نهاية الخمسينات كما ورد في ال١٩٦٠في التاريخ فتأسيس جبهة التحرير االرترية كان في يوليو 

ات م تعرضت حركة التحرير االرترية ألزمة شقت صفوفها بعد مزاعم عن عملي١٩٧٠ثالثا/ ورد في الورقة)في عام 
هة مع ،باالضافة الى استياء شريحة واسعة من عناصرها من تقارب الجبقتل وتصفية للقادة والمقاتلين المسيحيين 

ياس ادة اسالعالمين العربي واالسالمي فبرزت ثالث مجموعات شكلت النواة االولى للجبهة الشعبية لتحرير ارتريا بقي
ية(وعليه الرتر التحرير ا افورقي..( الواقع ان التاريخ السياسي االرتري فيه المسميان )جبهة التحرير االرترية ، وحركة

 ية كماتوجب التصحيح ان الذي تعرض لالزمة المشار اليها هي جبهة التحرير االرترية وليست حركة التحرير االرتر 
قي س افور اشارت الورقة هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فان الذي اسس انشقاقه على المزاعم المشار اليها هم اسيا

 بروا عن االستياء المذكور في الفقرة وليس المجموعات االخرى . اما القول بانوجماعته وكذلك هم الذين ع
ن اة ذلك المجموعات الثالثة التي توحدت قد شكلت النواة االولى للجبهة الشعبية لتحرير ارتريا قول مخالف للحقيق

  التنظيم الوليد من وحدة المجموعات الثالثة كان )جبهة التحرير
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 شعبية برئاسة الشهيد عثمان سبي . اما التكوين الذي شكل نواة الجبهة ال (-التحرير الشعبية قوات --االرترية 

فهي مجموعة انشقت من الجبهة كانت تسمي نفسها)سلفي ناظنت( اي طابور الحرية  برئاسة اسياس افورقي 
الف خلشعبية فقد برزت عن واندمجت مع المجوعتين االخريين ليصبح المولود قوات التحرير الشعبية اما الجبهة ا

 .دب في قوات التحرير الشعبية بعد زهاء عقد ونصف من العمل

تلفة م  انقسمت فلولها الى فصائل مخ١٩٨٢رابعا/تقول الورقة:)بعد ان تمكن افورقي من هزيمة جبهة التحريرعام 
 --ري المجلس الثو  --لتحريروابرزها جبهة التحرير تحت قيادة عبد هللا ادريس وهو عقيقي من بني عامر ، جبهة ا

  (-العساورتا-بقيادة احمد ناصر وهو من اصل اثنية الساهو 

تة الشما وهنا يظهر المركز الذي اعدت الورقة ونشرت باسمه وكأنه خصم لتجربة جبهة التحرير االرترية وتفوح رائحة
ى اية ومؤكد ليس في مثل هكذا منحمرات في هذه الفقرة(٤والتشفي في تعمد التكرار لعبارة)فلول( جبهة التحرير )

عي الجتماافائدة يجنيها المركز . اما فيما يتعلق بذكر اسماء الشهيدين عبدهللا ادريس واحمد ناصر ملحقة بالمكون 
اجل  الذي ينتميان اليه فان االمر ال يشكل اية سبة بقدر ما في االنتساب اليهما من شرف الوطنية والنضال من

رتهم ممن ذك .اما الغرابة في  هذا التناول فهي في افراد الشهيد الرمز عبد هللا ادريس دون غيرهالحرية واالستقالل 
ة ذا رسالالسودانية فهل في ه --ربما نسبة الى عقيق --الورقة بنسبته الى جغرافيا محددة عبر وصفه بانه )عقيقي( 

دات وامتدا عبد هللا هو ابن مجتمع كبير له تواجدبنسبته الى خارج ارتريا ؟ الحقيقة التي ال جدال فيها ان الشهيد 
رتري شعب االاما عبدهللا ادريس في المسيرة النضالية للعبر التاريخ في كل من ارتريا والسودان واثيوبيا ومصر . 

حامد  ق بالشهيدي يلتحفهو علم في رأسه نار وسيرته ال تحتاج الى تنقيب وال تقبل التزوير  فقط يكفيه انه اصغر ارتر

ى مسقط سبه الادريس عواتي مفجر الكفاح المسلح وان كان البد من نسبته الى مكان فكان االحرى بالورقة ان تن

 والسطحية العيوبرأسه فهو من مواليد )قرابيت( في منطقة شالب ببركا لعال. الم اقل لكم ان هذه الورقة مليئة ب

ماكن ضرة الب الى مكان رغم مافي التاريخ من شواهد حاوالهوى؟ فقد ذكر فيها  اسياس افورقي من غير ان ينس

 جذوره التي مازالت تشده بقوة الى خارج ارتريا
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رسائل الرئيس اسياس افورقي الموجهة إلى الداخل 
والمحيط االقليمي عبر حديثه المطول االريتري 

 .للفضائية االريترية في السابع من فبراير الجاري 

على مدى أربعة ساعات تحدث الرئيس اسياس 
افورقي عبر الفضائية االريترية وفي إطار أسئلة 
موضوعة من قبله على ضوء تقارير من أجهزة 
امن النظام المتعددة التي نقلت إليه نبض الشارع 

لناس. وبطبيعة الحال ال توجد صحافة حرة وهموم ا
في اريتريا وبالتالي ال يسمح للصحفيين المغلوب 
على أمرهم نقل هموم وتطلعات الشعب إلى 
السلطة بحرية. وقراءة نبض الشارع وهموم الناس 
ليست مهمة الصحافة والصحفيين بل هي من 
واجبات أألجهزة القمعية للنظام المتعددة التي 

الرئيس ليصدر على ضوءها طائفة  يديرها مكتب
 .من قرارات الردع وتنفذها تلك األجهزة

ويبدو أن تقارير تلك أألجهزة وضعت أمامه صور 
تنامي الملمة الشعبية ضد سياساته، وارتفاع 
منسوب الجراءة في مجالس المدن االريترية، وان 
معاول هدم جدار الخوف من بطش السلطة 

رع االريتري لالنتفاض الدكتاتورية باتت تعبئ الشا
في وجه هذه السلطة الغاشمة. وال شك أن حديث 

الرئيس في الفضائية االريترية مساء السابع من 
جاء في أعقاب إجراءات قمعية  2020فبراير 

اتخذت ضد جنود مجهولين من قادة الرأي العام 
الذين يسلطون األضواء على جرائم النظام والفساد 

لة وكذلك الصراعات التي المستشري في أجهزة الدو 
 .تدور في محيط الدائرة الضيقة للرئيس

الرسالة الموجهة إلى الداخل االريتري عبر حديثه 
النرجسي، هي أن النظام ماض في نهج قبضته 
األمنية، وانه لن يسمح بتسلل رياح التحول 
الديمقراطي التي أخذت تهب في المنطقة، ولن 

ية تفتح نافذة يقدم النظام حتى على إصالحات فوق
ألدنى قدر من الحريات األساسية أو إصالحات 
اقتصادية لينعم الشعب االريتري ولو بقدر يسير 
من موارده المنهوبة من قبل رجاالت السلطة. 
وأنكر افورقي هيمنة الحكومة والقطاع العام في 
البالد على شرايين االقتصاد، وقال إن الحديث عن 

هي جزء من حملة هيمنة الحكومة على التجارة 
التشويه والحرب االقتصادية التي تتعرض لها 
اريتريا على حد زعمه. وفي الوقت نفسه اقر أن 
حكومته فشلت في تنفيذ خطة جهزتها قبل أعوام 

 لزيادة األجور واإلسكان الشعبي. وحاول اسياس 

 كتب األستاذ حسن أسد 
 رسائل إسياس افورقي في حديثه األخير
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تبرير فشل نظامه في تشغيل الموانئ االريترية  
بالد أخرى عصب ومصوع بسبب )تطوير موانئ 

بهدف تعطيل الموانئ االريترية( دون أن يفسح عن 
 .الجهات التي تطور موانئ بالد أخرى 

وشن هجوما على التجار متهما إياهم بالمضاربة 
في أسعار السلع وتحقيق أرباح خرافية. ومن 
المعروف أن حكومته ضيقت على القطاع الخاص 
 في اريتريا باحتكار شركاته حزبه ومحاسيبه حركة
التجارة في البالد؟ وفي سياق حديث تخديري قال 
هناك مباحثات بين حكومته وحكومات كل من 
ثيوبيا لربط الطرق البرية وخطوط السكك  السودان وا 
الحديدية وخطوط األنابيب، وأشار إلى إمكانية 
الحصول على قروض من الشركاء الخليجيين 
لتنفيذ المشروعات المشتركة مع إثيوبيا وزعم أن 

كومته ستسعى هذا العام لتهيئة المناخ االقليمي ح
 .!!!!!!!إلقامة مشروعات مشتركة

أما رسالته إلى المحيط االقليمي فاتسمت بالتعالي 
ثيوبيا.  وروح األستاذية. خاصة تجاه السودان وا 
فبعد أن شن هجوما عنيفا على النظام السابق في 
السودان واإلسالم السياسي وتحسر على انفصال 

وب الذي اعتبره اكبر جرائم النظام السابق في الجن
السودان. وكشف عن نزعة األستاذية لديه قائال ان 
السودان يحتاج لفترة طويلة إلزالة أثار ما وصفه 
بالدمار الكبير الذي لحق بالسودان بفعل سياسات 

النظام السابق، وقال ان المشاركون في المرحلة 
لسياسية المتعددة االنتقالية كثر. وبازدراء للرؤى ا

في السودان قال ان الشعب السوداني يحتاج 
النتقال حقيقي وانتشاله من الواقع المسموم، 
وتساءل قائال هل هذه المشروعات المطروحة 
تخرج به إلى بر األمان؟ والى أين تتجه بوصلة 
األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

يعبر الرجل عن  والثقافية واألمنية؟ وبهذه التساؤالت
انزعاجه من لوحة التعددية السياسية والفكرية وهي 
حالة ال يقبل بها في اريتريا وبالتالي ال يريدها 
بجوارها. وقال ان التغيير الذي حدث في السودان 
كان بهبة عفوية للشعب السوداني الذي نفد صبره 
وال يمكن الحديث عن جهد منظم لألحزاب والقوى 

ئة الشارع السوداني. وهذه محاولة السياسية في تعب
بائسة للفصل بين جماهير الثورة السودانية وقواها 
السياسية وتعبير عن مقته للتعددية السياسية، 
وتعبير ضمني عن رغبته في إقامة نظام حكم 

 .دكتاتوري في السودان

ويقول اسياس بوضوح ال لبس فيه: حتى نتمكن 
مواكبة كل ذلك لن نقف متفرجين، علينا أن  من

نكون قريبين جدا من ذلك الواقع، هذا أمر حيوي 
ويهمنا بشكل مباشر. هذه اللهجة المتعالية كانت 
السبب الرئيسي في تدهور العالقة بينه وبين حلفائه 
السابقين في إثيوبيا )الجبهة الشعبية لتحرير تقراي( 



 

وأدت إلى نشوب الحرب 
بين البلدين عام المدمرة 

. وهي لهجة تدلل على 1998
عزمه للتدخل في الشأن 
السوداني وعرقلة مسيرة المرحلة 

 .االنتقالية

وفي تطرقه لألوضاع في 
إثيوبيا شن حملته العنيفة 
المعهودة ضد الجبهة الشعبية 
لتحرير تقراي، ) وياني( 
واتهمها بالسعي إلى خلق 
ثيوبيا.  احتكاك بين اريتريا وا 

عن قلقه الشديد من النزاعات العرقية في إثيوبيا وقال انه حذر  وأعرب
من خطورة الدستور القائم على أسس عرقية. وأشار  1992إثيوبيا عام 

بان هدف الوياني من إقامة نظام الفدرالية العرقية هو تقسيم إثيوبيا. 
وقال إن ابي احمد اتخذ قرارا قويا وصحيحا ضد الويني وأكد على 

ضامن مع إثيوبيا ودعم قيادتها، والمقصود هنا تشجيع رئيس أهمية الت
الوزراء اإلثيوبي على تصعيد المواجهة مع الجبهة الشعبية لتحرير 

 .تقراي خصمه اللدود

ال شك أن الرئيس االريتري يتمنى بل ويعمل على صب الزيت على 
تلك االضطرابات بهدف زعزعة االستقرار في إثيوبيا، مع ذلك يتهم 

لم يسمها بالعمل على زعزعة االستقرار في إثيوبيا. وتساؤله عن  مراكز
في إثيوبيا ينم عن قلقه من حدوثها  2020إمكانية إجراء انتخابات 

 حدوثها
 

 

 

 

 سنيتنامكتب العالقات الخارجية يقيم أمسية بالتوك ولقاءات مع اذاعة                      

 

أقام المناضل األستاذ المناضل باشمهندس ادريس 
دافئ مسئول العالقات الخارجية في اللجنة التنفيذية 
لجبهة التحرير اإلرترية والمناضل برهي عقبازقي 

مع اذاعة سنيتنا التي تبث من كندا أمسية حوارية 
وك في غرفة البالتوتلتقط في ارتريا وحوار آخر 

)حدري جقانون( شارك فيها عدد من النشطاء ، 
وتطرقت األمسية الى الواقع المحيط بمسيرة 
المقاومة الوطنية عمومًا وما يكتنفها من عقبات 
سواء على المستوى اإلقليمي أو الدولي أو تطورات 
واقع الدول المجاورة ، ونوه المناضلين الى أن 

     نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطات  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطات نشـــــ... نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطات 
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الجبهة تنهض بإعداد مشاريع الخالص من  
لطغمة الدكتاتورية بما في ذلك وضع تصورها ا

 لدستور يمكن ان يتوافق عليه عموم الشعب وينأى 

بنصوصه عن أغفال حق أي مكون وطني في 
نسيج شعبنا ، واكد ان نظام الشعبية قد ارتضى 
لنفسه وتجربته ان يغرق في وحل جرائم لن يغفرها 
له الشعب اإلرتري وسيتصدى له ولتركته الثقيلة 

مدى ثالثين عامًا في مختلف مجاالت الحياة على 

الوطنية في الداخل ، أما على الصعيد الخارجي 
فقد تحدث المناضلين ان الجبهة ستنطلق خالل 
المرحلة القادمة في تنفيذ برنامج واسع لفتح واعادة 
عالقاتها مع كثير من القوى والدول التي انخدعت 

تسببت في بسياسة الشعبية المرواغة والهدامة التي 
تدمير عالقات شعبنا مع الكثير من األصدقاء 

 واالشقاء . 

 وطالب الباشمهندس دافئ شعوب المنطقة 

والعالم لإللتفات لمعانات الشعب اإلرتري ودعمه للنهوض بواجب التغيير الديمقراطي في ارتريا والمساهمة 
ة بعد أن ساهم افورقي وزمرته في خلق صراعات وحروب عبثية كلفت شعبنا بجدية في إستقرار المنطق

والشعوب المجاورة المئات من الضحايا . وتطرق المناضلين دافئ وبرهي الى طبيعة المؤتمرات التي تعرضت 
لها الجبهة في المراحل الماضية وقال ان عزل الجبهة وفق مخطط اجرامي في مطلع الثمانينات قد ساهم في 

سلق الجبهة الشعبية لسدة الحكم في ارتريا لتعبث بمقدرات شعبنا وتشوه تاريخه ونضاله ، واضافا اننا وفي ت
هذه المرحلة وبعد عقد المؤتمر الوطني العام العاشر في ديسمبر الماضي مقبلون على نشاط وطني واسع 

ما يمت اليه من مؤسسات في سواء داخل ساحة المقاومة الوطنية لتعزيز دورها أو في مواجهة النظام و 
 الداخل والخارج .
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تب ول لمكي األ. بعدانفضاض األجتماع الدوري األول للجنة التنفيذية تم عقد األجتماع الدور١
الن كذلك إعولفة الشؤون التنظيمية واألجتماعية وتم فيه توزيع ادارة المكتب في األقسام المخت

اصة الخائح اللووممثلي الجبهة في مختلف المناطق ووضع تفاصيل الخطط والبرامج وآليات تنفيذها 
 .بالمكتب والممثلين

  وفوراألنتهاء من األجتماع الدوري انطلق المكتب في جوالت تعبوية وتنظيمية

عمال  اد العام لنقاباتبممثل الجبهة ونائب األمين العام لألتح٢إلتقى رئيس المكتب بالمنطقة رقم . 2
  ارتريا

 ألرتريدعم جيش التحرير اوخاصة  وتم استعراض الخطط والبرامج وتم وضع جدول لتنفيذها

آ عقداجتماعا موسعوفرع األتحاد العام للفالحين األرتريين ٢. زار رئيس المكتب في المنطقة رقم 3
جيش  دا لرفومتطلبات المرحلة.وابدت الجماهير استعداده تم استعراض مخرجات المؤتمرالعاشر

 بالمال والبشر التحرير

حاد الفالحين .بعقد سلسلة من األجتماعات بفروع ات١قام نائب رئيس المكتب في المنطقة رقم/٣
  واتحاد العمال

 

 

  

 

     الشئون التنظيمية     
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من البرنامج السياسي لجبهة التحرير اإلرتريةمقتطفات   

ي ونؤكد أننا في جبهة التحرير األرترية  نناضل من اجل أن نرسي ف) 

ول ى تداوأساليبها وسلوكها ونهجها علارتريا ديمقراطية تعتمد فى وسائلها 

اقش سلمي للسلطة ونعمل ً من أجل دستور يكفل حقوق جميع االرتريين وين

ي رترفي أجواء التكافؤ والحرية ، دستور تتوافق عليه اطياف المجتمع اال

وليس صك إذعان يفرضه  الحاكم ،دستور اليتعارض في مضمونه 

وعقائده وخصوصيته وعيشه ومقاصده مع حقوق االنسان وقيم شعبنا 

لكرامة دستور يكفل حقوق جميع االرتريين إعترافاً با المشترك ، نسعى الى

دة إرا االنسانية وحق المجتمع في مجموعه وأفراده بحياة آمنة ، وأن تكون

 . الشعب االرتري المعبر عنها باالنتخاب الحر هي مصدر سلطة الحكومة

ثورة ر الشعبنا االرتري األبي الذي فج إن جبهة التحرير االرترية تؤمن بأن

وتحمل بشرف  تبعات الكفاح المسلح جدير بأن يكرم على أرضه في ظل 

 ،اسل دولة ونظام ديمقراطي الكلمة األولى واألخيرة فيه لهذا الشعب الب

عب والديمقراطية والحرية والحقوق الراسخة أقل ما يعادل بذل هذا الش

الكفاح من اجل االستقالل وضد  عاما من وتضحياته طوال خمسين

در ي قااالستبداد ، ونحن على ثقة بأن شعبنا الذي دحر االستعمار االلحاق

ه وفي الكرامة وينقذ وطن على أن ينتزع حقوقه في الحياة  في الحرية

بل  اساءت ومستقبله من عبث النخبة الطائفية االنعزالية المتسلطة التي

ى القة افراد الشعب ببعضهم  على مدواضرت بعالقة المواطن بالوطن وع

 .  ( ثالثة  عقود من الزمان
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جيش التحرير اإلرتري البطل الذي كسر شوكة  سيظل 

ً في مسيرته لكسر شوكة ..الكهنوت والدرق  ماضيا

 النظام الدكتاتوري المتسلط على رقاب شعبنا .

 

 


