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اليوم الرابع والعشرين من مايو ،  

ً إلندحار ١٩٩١يصادف في العام  م يوما

االحتالل اإلثيوبي الذي قاومه الشعب على 

قود متتالية وقدم ما يزيد عن مدى ثالثة ع

المائة الف شهيد من ابناء الشعب على امتداد 

الخارطة السياسية والتنظيمية ، ويضاف 

اليهم كم كبير ممن حصدتهم حمالت العدوان 

 ، ً البربري بطائرات  والقنابل المحرمة دوليا

يصادف  ١٩٩٣واما نفس هذا اليوم من العام 

ن دولة الذكرى التاسعة والعشرين إلعال

ارتريا المستقلة عن اثيوبيا والمهيمن عليها 

من سلطة دكتاتورية ارتكبت جرائم بشعة ال 

تقل فداحة عما تكبده شعبنا بيد االحتالل ، 

فسفك الدماء وازهاق األرواح والقتل العمد 

في دهاليز السجون المخفية والتعذيب 

الوحشي ، زد عليه تخبط السياسة الداخلية 

ول سياسة مجازاً) فهي تتردى والخارجية ( نق

من سيئ الى أسوء لتدخل بالبالد والعباد في 

خانق ضيق وشظف عيش وغياب امن 

وهروب وخروج عن الديار ، وساح اغلب 

الشعب في بالد هللا بحثاً عن مالٍذ يؤيه مع 

اهله وابنائه ، وال معٍز له من دولة او سلطة 

فوضت يدها الباطشة لتدعي رئاسة الدولة 

غول على الشعب واألرض بمن عليها وما والت

 فيها . 

نظاٌم عضوض خائر الفكر  وميت الضمير 

ً ، ومنكر لنضال  ال يراعي عهداً وال حقا

الشعب واستحقاقه في خيمة حرية تشمل 

الوطن من كل األتجاهات . والواضح خالل 

واحد وثالثين سنة لم يقدم نظام الشعبية 

بقيادة المعتوه والمتعنت قيد انجاز في 

لي حائطاً مضامير البناء والتنمية ولم يع

ليستظل الشعب من قهره وسلوكه المشين 

. في ذكرى اعالن الدولة اإلرترية والذي 

هو بالضرورة يوماً إلستقالل البالد   

وتنعمها بفيئ الحرية والعدالة واألمن 

واإلستقرار فال نذكر فيه ، ومنذ تسعة 

وعشرين عاماً سوى القهر والعدوان على 

 حرية المواطن وامنه وحرية رأيه

ومعتقده وحرية التعبير والتنقل .. الخ ، 

حتى غدى الوطن كما يعبر غالبية الشعب 

ً بأسالك ُحجر فيها أهلنا وضاقت  مسيجا

فيها معيشتهم وتهدد امنهم . وتحول يوم 

الرابع والعشرين من مايو من لحظة 

ابتهاج بخروج اإلحتالل الى لحظة صدمة 

ا وألم لشعبنا الذي لم يدخر طاقة اال وبذله

 من اجل حريته .

 

إن ما يزيد المعاناة على شعبنا في هذا 

اليوم هو استمرار نظام الدكتاتور افورقي 

وعصابته التي تعرض في هذه األيام امن 

البالد وسيادتها وحريتها الى عدوان 

تتبربص به بعض اطراف الدولة االثيوبية 

اكمل وفي مقدمتهم حليف اسياس الذي 

معه فصول الرقص واحتساء األنخاب 

الخادعة ويقف اليوم ليهدد بحرنا وارضنا 

. وفي قراءة هذا المشهد ال يسعنا اال ان 

نذكر كيف تحول تحالف اسياس وزيناوى 

الذي مر بنفس طقوس األنخاب الى حرب 

وعدوان ويتحول تحالف اسياس وابي 

احمد الى مشهد يهدد بحرب وعدوان 

ً والخسائر فيه فادحة سيكون وقعه مؤ لما

 بحق الوطن والمواطن .

وفي ظل اجواء كهذه فإننا ندعوا كل  

شركائنا في مسيرة المقاومة الوطنية الى 

الوقوف الحازم ضد هذا النظام المستهتر 

الذي يعرض البالد الى مصير حالك 

سيعيدنا القهقرى الى سني الحروب 

والمعاناة التي مررنا بها في تاريخنا 

 يب . القر
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 جماهير شعبنا الصامد :

مرور ذكرى استقالل اي شعب من شعوب األرض هي مناسبة احتفاء وكرنفاالت قصص بطولية وإضاءة 

ً بنشوة النصر على عدوه وعلى من سامه  صفحات من امجاد هذا اإلستقالل بما يجعل الشعب محتفيا

اة وانتقص من فرص مستقبله وبنائه ، يروي قصص أولئك الذين قدم دماءهم وارواحهم فداًء المعان

ً امجاد حاضر رسمته عجالت البناء والتنمية في ربوع الوطن ، حال الشعوب من  لالرض ويروي ايضا

نعم حولنا تحتفي باالستقالل لتعدد منجزات ووثبات نحو المستقبل المشرق الذي يكون فيه اإلنسان الم

ً ينشد مع كل  ً ، ويكون قبل ذلك كله يتقلب بين جنبات الوطن آمناً مطمئنا ً ومهندسا بالحرية ، بنّاًء ومنّميا

 شروق فجر جديد إضافة  سطر من العطاء وارتقاء درجه في سلم التقدم .

 واإلحتفاء باإلستقالل هو مناسبة لتلقي التهاني من الدول والشعوب المناصرة والصديقة ، هذه 
الصورة من احتفاالت اإلستقالل هي الطبيعية والسارية على تواريخ الشعوب من حولنا ، فكم من دولة في 

ل نضالها وتعتز بما قدمت وتفاخر بما ستقدم ، فكيف حالنا وحال أهلنا في الجوار تروي حكاياها وفصو
ارتريا ؟ .. كيف هو عيد اإلستقالل وكيف يكون االحتفاء به والناس تعصف بها رياح الصحاري وتنوء 
بها مدن المهجر واإلغتراب ، بل قل مدن المالذات اآلمنة التي اختارها الشباب مرغمين بعد ان طالهم 

النظام الجائر ومخالب عسكره وعسسه وضيّق حولهم حبل الحياة ليلتف حول اعناقهم ليخنق في  عدوان
لقد وقفت جبهة التحرير اإلرترية ، ومنذ اليوم األول لدحر  صدورهم أي معنى للحرية والسالم واألمن .

عب اإلرتري منذ فجر العدو اإلثيوبي موقفاً وطنياً أكد على ان إستقالل ارتريا هو انجاز خالص لنضال الش
م الذي وضع لبنة مسيرة الكفاح المسلح ونزف في سبيل حريته الدماء وقدم لها ١٩٦١الفاتح من سبتمبر

الغالي والنفيس وارتقت من بين صفوفنا أرواحاً إستشهدت في سبيل الوطن الكبير ، وأعلنت الجبهة موقفها 
ي اإلستفتاء الذي اعلنته الحكومة المؤقتة في حينه الوطني ليثبت كل شعب ارتريا تمسكه بخيار اإلستقالل ف

 ، بالرغم من معرفة الجبهة بطبيعة القوى والمجموعة التي اعتلت السلطة في اسمرا
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ً ، ولم نتف ً وصريحا اجأ ولكن ومنذ هذا التاريخ فإن التمييز بين حقنا في الدولة وموقفنا من السلطة كان بيّنا
عندما سلك نظام الشعبية وطاغيته المستبد ومنذ أيامه األولى في اسمرا مسلك التكبر والتعالي والتسلط على 
الشعب وتبنى لغة العجرفة ضد كل القوى السياسية ، وليس ذلك فحسب بل اوغل في الجحود واإلنكار لنضال 

دتها في السجون المجهولة ، ثم ولج مرحلة الشعب وقواه السياسية وناصبها العداء واعلن وزج بمناضليها وقا
اخرى صفّى فيها مناضلي الجبهة الشعبية ذاتهم وغدى الطاغية افورقي كعقرب تفرغ سمها في جسدها بعد 

  أن اعيته صيغة التعايش واالستماع لكل صوت ينتقد سيره وسلوكه .
ماضي حركة دؤوبة لرص صفوف لقد خاضت جبهة التحرير اإلرترية منذ النصف األول لتسعينيات القرن ال

القوى السياسية لمواجهة سياسة النظام المستبد في اسمرا وتأسيس الكيانات المشتركة للقوى الوطنية المقاومة 
لدكتاورية عصابة اسياس ، واستمرت بهذا الدور لفصول عديدة كان محطتها المشهودة تحقيق اكبر تحالف 

وعلى قدر هذا الدور المبادر من الجبهة في ساحة المقاومة ، فإننا وطني بين كافة األطر المقاومة للنظام ، 
اليوم نستشعر مع العديد من القوى المناضلة ضرورة تفعيل وتحريك قوى المعارضة لتخطوا مضامير 
أساسية  في ميدان المواجهة ضد النظام وال يتأتي ذلك اال من خالل الترصين العملي والموضوعي للكيان 

ضة اإلرترية والعودة به الى المسار الجاد الذي يوظف طاقات الجميع باتجاه الهدف الجامع للمعار
اإلستراتيجي المتمثل في اسقاط النظام الشمولي في اسمرا وخلق البديل الوطني الديمقراطي الذي يعبر عن 

  ارادة كل الطيف السياسي وتطلعات شعبنا الذي يعاني األمرين في الداخل والخارج .
  صامد واخوتنا في مسيرة المقاومة :شعبنا ال

تتابعون عن كثب الفصول الخطيرة التي تدور رحاها حول ارتريا ككيان مستقل ودولة ذات سيادة جراء 
السياسية المتخبطة لعصابة اسمرا والصراع المحتدم اآلن على الحدود بين ارتريا واثيوبيا ، وقد اشرنا من 

بد فيما وصف بالسالم مع الجارة اثيوبيا لم يستند على قواعد من قبل الى ان خطوات رئيس العصابة المست
التشريع والقانون الذي يؤّمُن ديمومة السالم بين ارتريا وعموم جيرانها ناهيك عن تشابك العالقات مع اثيوبيا 
ً ، واليوم تعود منظومة اسياس الهوجاء الى ذات  على خلفية الصراع الدموى قبل اكثر من عشرين عاما

ارات الصراع لتهدد امن البالد وسالمة شعبنا وامنه واستقراره ، ونحسب ان المسؤولية اآلن قد تضاعفت مس
على القوى الوطنية لتسارع  بخطى حركتها وعملها باتجاه انجاز خطة عملها والخروج ببرنامج عمل فاعل 

  يوضع على األرض ويتحمل فيه الجميع مسئوليته بهمة وطنية والتزام حقيقي .
  

  مجداً لشعبنا الباسل الذي انجز صفحة اإلستقالل الوطني
  مجداً لشهداء مسيرة التحرير والكفاح المسلح

  مجداً لشهداء المقاومة الوطنية في مواجهة استبداد السلطة الدكتاتورية
  الحرية للمناضلين القابعين في سجون الظلم والعدوان في ارتريا

  ن للجميعالنصر لنضالنا الوطني من اجل بناء وط
  جبهة التحرير اإلرترية

  م٢٠٢٢/٥/٢٤
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 نظيمية المعيبة:الثقافة الت

/ ومن عيوب الثقافة التنظيمية وقصورها المضر بالكيانات الموحدة 

او بالعمل المشترك جهل بعض الشركاء بشروط ومواصفات الكيان 

المعنوي المسمى بالتنظيم السياسي . فعلى الرغم من االتفاق على 

ظيمي المتمثل في القيادة البرامج السياسية والتنظيمية و الهيكل التن

الواحدة والفروع الموحدة وهي الشروط المطلوبة لتأسيس الكيانات 

السياسية وبالتالي هي اعمدة وقواعد كافية لوجودها تجد بعض 

الشركاء يبحثون عن التنظيم خارج هذه االسس وال تستغرب ان 

وجدت بعض شركائك يبحث عن التنظيم الذي هو (كيان معنوي) في 

والشلة وما شابه ذلك من صور بعيدة كليا عن أية مفاهيم  الفرد

 تنظيمية.

/ هدم المؤسسية هو من صور المعاناة الدائمة التي ظلت تنخر في  ٢

الكيانات الوحدوية الوليدة عن الصيغ االندماجية والتي تصيب تلك 

الكيانات بشيخوخة مبكرة او بالموت التدريجي . ان هدم المؤسسية 

للفهم المعيب للنظم والضوابط التي يتم اقرارها كأسس  نتيجة مباشرة

حاكمة وطرق متفق عليها لضمان حلول مناسبة لكل ما يمكن ان 

تتعرض له الكيانات الموحدة باعتبارها جهدا بشريا وتحسبا لكل ما 

يطرأ من خالفات حول تسيير النشاط وادارته ، تتم محاوالت عديدة 

مزجة والرغبات والمساومات لاللتفاف عليها والركون الى اال

والترضيات ، ولكي يسهل عليها مثل هذه االختراقات غالبا ما تحرص 

القيادات  على ما يمكن ان نطلق عليه(االمية التنظيمية) أي تجهيل 

عموم منتسبي التنظيم بالقواعد واللوائح والنظم التي تتبناها 

افراد التنظيم المؤتمرات إلدارة نشاط التنظيم وضبط عالقات اجهزة و

وتحديد صالحياتهم واختصاصاتهم ..لالسف هذه امراض عامة خلفتها 

مرحلة طويلة من الصراعات والعالقات المتوترة بين القوى السياسية 

لكن التبرير الستمرارها امر غير سليم  -ال يسلم منها اال من رحم هللا-

 بل  محاربتها امر واجب.

 

 )التحالف والمجلس الوطني  ( اطر العمل المشترك  :

على الرغم من ان تجربة سلسلة التحالف جاءت بعد المرور بعدة 

انتكاسات لتجارب سابقة ، والمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي كان 

مولود القفزة الخامسة في مشوار العمل المشترك لقوى المقاومة 

ة ، فقد حمال بذرات خلل سياسي وتنظيمي في اوجه الوطنية االرتري

عديدة موروثة من الكيانات المشتركة التي سبقتهما وكانت هذه 

البذرات سببا او غطاء الضرار كبيرة اصابت مسيرتهما واقعدتها عن 

 اداء مهامها واخيرا نالت من وحدتهما . 

 تجربة سلسلة التحالف:

س الكيانات المشتركة ذاتها بعد مخاض طويل ولدت فكرة تأسي

م اجتماعات متواصلة ١٩٩٦ومناقشات جدية ومطولة في عام 

وحوارات صريحة وقد استغرق عمل لجنة التحضير شهرا كامال بين 

-المؤسسين االّول (جبهة التحرير االرترية /جبهة التحرير االرترية 

الجناح الذي كان -/حركة الجهاد االسالمي االرترية -المجلس الوطني

يطلق عليه حينها القيادة الشرعية ) الحوارات كانت صعبة لكن 

االصرار على تحقيق اختراق في جدار اآلثار التي خلفتها مرحلة 

الخالفات ومراراتها كان ايضا قويا . فاالطراف المشاركة الى ذلك 

الحين كانت على قدر كبير من التباين على كل المستويات من حيث 

وهذا في تقديري ما دفع الجناح  -روعات واالهداف والمواقفالمش

اآلخر من حركة الجهاد وج ت إ المجلس الثوري لالحجام عن 

.عالوة على ما ظل عالقا بالنفس من  -االشتراك في تلك الجهود 

مخزون وذكريات اليمة بين طرفين من اطراف الحوار وخاصة (رموز 

غم كل ذلك فان القادة المشاركين الجبهة / رموز حركة الجهاد) لكن  ر

كانوا يتمتعون بقدر عال من االحساس بالسئولية والحرص على بدء 

مرحلة جديدة من العالقات االيحابية بين تشكيالت الساحة التي اجبرها 

موقف قيادة الشعبية السلبي من المصالحة الوطنية والحقوق 

 دكتاتورية.السياسية والتعددية ودولة المؤسسات على مقاومة ال
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لقد شارك في الجهود والنقاشات المسئولة عدد مقدر من االشخاص 

محور الذكريات السلبية في المراحل السابقة وهؤالء المعنيون في 

ذات الوقت كانوا هم المعول عليهم في وضع لبنات وقواعد العمل 

المشترك لمرحلة النضال من اجل استعادة التوازن وبناء  المستقبل 

ين شاركوا في الجلسات الختامية لهذه الجهود دور حاسم في وكان للذ

تخطي الصعوبات وتدشين اول تجربة عمل جماعي بعد االستقالل 

(عبد هللا ادريس/دمحم اسماعيل عبدو /حامد تركي/آدم صالح شيدلي)  

رحمهم هللا رحمة واسعة وانزلهم منازل الصالحين ، اضيفت اليهم 

لهم بموقفهم االيجابي من مسألة جهود ومساهمات آخرين مشهود 

الوحدة منهم االستاذ حسن علي اسد والشيخ آدم مجاوراي  مد هللا في 

) من االطراف المشاركة.  ١٥اعمارهم وأخرين تجاوز عددهم ال(

ذكرت كل هذه المالمح لكي اقول ان ميالد اول عمل مشترك كان 

ما ان صعبا وبطبيعة الحال فإن الصعوبة متصورة في كل بداية ك

القواعد التي تأسس عليها اول كيان مشترك كانت ارضية لما بعدها 

من  كيانات تالية . إذن ولد التحالف الوطني االرتري (االول) وانطلق 

العمل المشترك بتفاؤل كبير ببرنامج طموح ومعقول على قاعدة الحد 

االدنى لكنها كانت امتن مما جاء بعدها . هذا الكيان االول لم يكن 

برًء بطبيعة الحال بل شابته عيوب هي ذاتها العيوب التي رافقت كل م

اتفاقات العمل المشترك فيما بعد ودرجت تجاربنا كلها على تجديدها 

دون مراجعة بل صارت مراجعتها من الممنوعات . وما لم نواجهها 

بصدق ونتجاوزها فستظل كوابح دائمة تبقى اية تجربة وحدوية في 

تودي بحياتها في خاتمة المطاف منها على سبيل مربع الجمود وقد 

  التمثيل ال الحصر:

/ تفضيل مشاركة اوسع ولو على قاعدة التقاء ضعيفة: ان العمل ١

الذي يؤسس على هذا الفهم يفترض من البداية القبول بحصاد ضعيف 

بمستوى االرضية التي بني عليها النه يتم في االصل على اقرار اوسع 

المساحات والمرونة الكافية والمرضية للكيانات المشاركة وبقدر 

المرونة تقل الشروط وااللتزامات الجامعة وبالتالي التوسع في اعطاء 

تكون النتيجة االولى هي التقليل من مساحة التالقي وضوابطها (أي 

كلما زادت مساحات المرونة كلمات ضعفت عوامل فاعلية ونجاح 

الكيان الجامع ووهنت روابط التقارب والوحدة).    ليس هذا فحسب 

رؤية الجميع داخل حظيرة هذه  بل اكثر واخطر  من هذا ، ففي سبيل

الكيانات تم التهاون والقبول بخلو اسماء بعض الكيانات الشريكة من 

 اسم الوطن (ارتريا) , 

 

واذكر عندما تقدمت (الحركة الديمقراطية لعفر البحر االحمر) 

بطلب االنضمام الى التحالف اقترحت على القيادة العليا للتحالف 

ا) الى اسم الحركة كشرط لقبولها المطالبة باضافة كلمة (ارتري

عابوا علي واستهجنه البعض والبعض قالها لي بوضوح انت 

(بتاع مشاكل) . وقد اسعدني كثيرا ان يقوم االخوة العفريون 

بهذا التصحيح المهم في الحركة والحقيقة هو تصحيح (مقاصد 

  ومشروع وانتماء).

 / مشكلة سواسية كاسنان المشط: في تصوري ان قاعدة٢

(تساوي الجميع) التي درجت عليها كل تجارب العمل االرتري 

المشترك حتى اآلن بحسن نية وعلى سبيل التحفيز على الشراكة 

قد حجمت من حيث النتيجة من مردود العمل المشترك . هذه 

النقطة كانت في البدايات محل نقاش لكن كلما تم التغاضي عنها 

ا خصوص  (المسألة اصبحت من قبيل( القدر) ويحضرني في هذ

المعضلة) مثاالن  ففي زمن تجمع القوى الوطنية عندما طرحت 

االلتزامات المالية تجاه الكيان المشترك (االشتراكات) طرحت 

معها مسألة فرض مبالغ متفاوتة على الشركاء بحسب االحجام  

واالمكانيات ، واذكر ان المناضل ابراهيم دمحم على علق على ذلك 

عقول يتم التمييز في الواجبات وال يعمل به في بالقول(موش م

الحقوق ، كيف يفرض على تنظيم اشتراك كبير ويتساوى في 

الحقوق مع التنظيم الذي يدفع اقل او التنظيم المعفي تماما) . 

والمثال الثاني عادت هذه المسألة مرة اخرى وفرضت نفسها في 

ع الثاني للقيادة بدايات التحالف الوطني (الثاني) اظنه في االجتما

المركزية وكونت لجنة لوضع معايير يعتمد عليها في تصنيف 

الشركاء حينها تقدمت الى اللجنة بتصور الهم االسس المعقولة 

التي ينبغي اخذها في االعتبار منها: (/ المسيرة السياسية 

للتنظيم اي عمر التنظيم النضالي//عدد المؤتمرات العامة 

تنظيم // المنظمات الجماهيرية للتنظيم للتنظيم//عدد قيادة ال

وعضويتها في المنظمات المثيلة// وجود جناح عسكري للتنظيم/ 

العالقات السياسية ووجود مكاتب وممثليات معترف بها/*المنابر 

ووسائل االعالم الناطقة باسم التنظيم ) وعلى اثر احتجاجات من 

 الجميع تم اغالق هذا الملف واظنه الى االبد..
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ين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنابر واالفراد : وهذه من / ضياع المالمح في كيان الشراكة ب٣

االعوجاجات التي التزال سائدة ليس هذا فحسب بل تمت التضحية حتى باالسس التنظيمية المستقرة في النظم الخاصة 

(ج ت أ المجلس الثوري)من التحالف حيث عبر عن ذلك  للتنظيمات .ومن اضرار هذه المجامالت غير الضرورية خروج

بوضوح لالجتماع رئيس التنظيم حينها الراحل سيوم عقباميكائيل احتجاجا على اختيار رئيس حزب التعاون االرتري حروي 

يه رئيسا للجهاز تدال بايرو رئيسا للقيادة التنفيذية للتحالف  وهو الذي التحق بالتحالف في ذات االجتماع الذي تم اختياره ف

 التنفيذي للتحالف. 

   

 
 

او كأننا نعيش في وطن يحتضن كل أبنائه في أجواء 

من الحرية وممارسة التعبير والعدالة والسالم 

 والعيش بكرامة بال أدنى تجاوزات لحقوق اإلنسان ..

بدأ هذا السجال السياسي غداة الحرب األهلية 

ن الحكومة الفيدرالية والصراع الذي نشب بي

اإلثيوبية وجبهة تحرير تغراي المعروفة بالوياني 

اثيوبي داخلي ال شأن ألي من  -وهو نزاع اثيوبي

دول الجوار التي تتمتع بالسيادة واالستقاللية التامة 

ان ترمي بنفسها في أتون وساحات معاركه المستعرة 

او تتدخل وتفتح حدودها ألحد أطراف الصراع او 

ساحة المعركة إلى أراضيها عبر المشاركة تنقل 

المباشرة في القتال الدائر واال تكون قد فتحت الباب 

 لتهديد محتمل لسيادتها او تسببت فعال في حدوث ذلك 

،  ٢٠٢٠ومع بداية الصراع في تيغراي في عام 

أصبح نظام الدكتاتور اسياس أكثر توحشا وتورًط في 

االن في إثيوبيا بين الصراع الذي تدور رحاه حتى 

اإلقليم الشمالي والمركز .و لقد كان ضحية مغامراته 

الكثير من الشباب االرتري الذين زج بهم في 

مواجهات عنيفة لم تكن لصيانة وحماية البالد بل 

تدخال باهظ التكاليف في أتون حرب ال ناقة لهم فيها 

وال جمل بحجة الدفاع عن سيادة الوطن وأيضا لم 

 بطشها الالجئون االرتريون الفارون يسلم منه

فكانوا رهينة وضحية بين المتقاتلين من كل   

وهنا يبرز تساؤل مهم : هل من  األطراف .

السيادة إخالء البالد من مواطنيها بهذه الصورة 

المحزنة ؟! بين من قضوا في زنزانات سيئة 

الصيت بال محاكمات ومن يعيش البؤس والشقاء 

رض ال أحد يعلم بظروفهم في سجون تحت األ

وال مصيرهم ، وحتى الذين هم فوق األرض فهم 

بال طموح يعيشون حياة بائسة وال يملكون حق 

سيادة هذا البؤس ، وقد فضل الكثير منهم ركوب 

المخاطر و أمواج البحر في مراكب الموت بحثا 

عن حياة سوية كريمة بعيدا عن وطن الشهداء 

في قيعان  واألحالم التي تالشت و طمرت

األحزان والحسرة وتشرد معظم االرتريين من 

جديد بفعل نظام اسياس  .. اليس الشعب اهم 

عنصر ومكون لسيادة الوطن ؟!!!!! أين 

هذه ليست تصرفات  حقوقهم من هذه السيادة ؟!.

دولة إنها عصابة سطت على البالد والعباد 

لتظهر ملفاتها الخفية على المأل بزعامة أفورقي 

 عن أدوار تم اإلعداد لها بعناية سابقا . بحثا 

 

حقق الشعب االرتري استقالله بعد كفاح مرير 

عاًما كلف قوافل من الشهداء الذين  ٣٠استمر 

قضوا نحبهم من أجل وطن حر مستقل ذي 

سيادة يقيم العدل والمساوة بين ابنائه وقدم 

والمعاقين اآلالف من الشهداء والجرحى 

والالجئين ثم ختم ذلك باستفتاء أظهر دعًما 

ساحقًا لالستقالل. ومع ذلك فإن الدكتاتور 

أسياس أفورقي اختطف التطلعات اإلريترية 

واجهض اآلمال واالحالم وأدام حكمه الشخصي 

من خالل سلسلة من الهجمات الشرسة على كل 

من خالفه الرأي واالجتهاد من االرتريين اوال 

يرهم مما جعل البالد تعيش في حروب قبل غ

دائمة ال عالقة لها بالسيادة الوطنية بل كانت 

 خصما عليها .

في اآلونة االخيرة كثر الحديث و اشتدت حدة 

التباينات في أوساط االرتريين عموما 

والمعارضين للنظام خاصة حول (سيادة الوطن 

المهددة) في غلو ومبالغة ال مبرر لها كأن 

ئية متوحشة ستغزو بالدنا التي( كائنات فضا

 تنعم باالستقرار واالزدهار ) 
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 قد يبدو من المفارقة للذين ال يعرفون تاريخ اسياس ان شخصا مثله قاتل من أجل استقالل إريتريا ال يمكن أن يخون .  

الموقع اإلستراتيجي للبالد لكن الواقع ان السياس تاريخا من التناقضات والسباحة عكس التيار بشأن السيادة االرترية فالمهم بالنسبة له استغالل 

اإلقصائي لتحقيق طموحاته الشخصية الكبيرة في الزعامة و الهيمنة على القرن األفريقي في تحالفات إقليمية ودولية تكفل له االستمرارية في نهجه 

وزهو  وحدة ارتريا واثيوبيا وهي  حتى لو كان ذلك على حساب سيادة البالد و ابرز الشواهد على ذلك تصريحات متعددة البي احمد تؤكد في ثقة

 تصريحات فتحت شهية قادة حكومة المركز االثيوبي امال في تحقيق الوعود التي حصلوا عليها من الشقيق االكبر .

عقود واجال فهل من السيادة في شيء بناء سلسلة من العالقات المبهمة والمريبة كاستغالل الموانيء و إستخدام المنافذ البحرية واستخراج الذهب ب

حياة لبطش ال يعلم احد امدها اال من بيده سلطة البالد ؟! والمصيبة والطامة الكبرى فإن ريع هذه االستثمارات الغامضة و المشبوهة يشكل شريان ال

ابلغ االضرار بالبالد ، النظام المتهالك ، والمبكي والمضحك في آن معا ان بعضا من أطراف المعارضة يدعو إلى الوقوف مع هذا النظام الذي احدث 

 يدعون الى التخندق معه بدواعي (تهديدات)مستقبلة . 

 ان تهديد السيادة متجذر وراسخ في نهج وسياسات اسياس القمعية و التهديد من داخل الوطن قبل الخارج بسبب جبروت و سطوة نظام مستبد جثم

ت أرواح شباب ارغموا لخوضها. وانتهاك كامل الدسم البسط حقوق االنسان على صدر البالد كأنه كابوس ليل مظلم بحروبه العبثية التي حصد

 االرتري والسماح الطماع خارجية بالتدخل والتماهي مع أهدافها بحجج ال ترقى الى مستوى تضحيات االرتريين من اجل وطن حر وسيد...

 وهللا غالب على أمره...
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األوليالحلقة   




 
ما تتسارع به مجريات األحداث في المنطقة ، وما حولها 
يفضي الى مخاوف ليست بسيطة  إن لم نقل انها تفضي 
الى توجسات عالية القياس على مستقبل دولة ارتريا ، بعد 

نضحت خالل ثالثة ان حكمتها سلطة بال طعم وال لون ، 
عقود أبشع الممارسات بحق البالد والعباد وظلت تتربع 

 خربة تتقاذفها مدلهمات (الصراع ) على تلة دولة
السياسي  الدولي واإلقليمي ، ورغم ان بالداً مثل ارتريا 
واثيوبيا والسودان والصومال وجيبوتي تشكل النسيج 

لى والهيكل المحوري لمنطقة القرن اإلفريقي وتطل ع
بحرين طويلين ومهمين لتجارة الدول (البحر األحمر 
وخليج عدن والمحيط الهندي ) إال ان اصبع التدخل 

زال  الدولي  ذي المصالح الواضحة في المنطقة ما
(على اية حجب عنا لم يَ  يمارس لعبة القط من وراء ستار

ة الالعبين المؤثرين في المنطقة ، والمؤكد في معرفحال) 
لعبة الدولية والتسابق في مساحات دول القرن وعينا ان ال

بمستويات الصراع في الخليج  (مثالً) اإلفريقي ال يتمظهر
العربي أو فلسطين أو الصراع المحتدم في اوكرانيا ، ألنه 
وببساطة المطلوب حدوثه في الدول المشار اليها في 
منطقتنا هو ( التهشم والتمزق والفساد واإلنفالت األمني 

 مثلما يحدث )جتماعي والتفسخ .. الخالنسيج اال وانفراط
 ن في اقرب دولة الينا تحت اشراف رقيب دولي!!!!اآل

ع سلطة فرد القائمة في عدي هالو هي في الواق السلطة

فاسد ومتسلط ومتردي في القيم اإلنسانية واالخالقية لم 

يركن الى حكم مؤسسة او حزب ولم يستند الى أي نوع 

لو كان تفويضاً من برلمان صورى من  من التفويض حتى

داخل حزبه الكرتوني الذي اختفى في ظروف قاهرة ، 

والحال ان توصيف (الحكومة الملكية) أو سلطة الرئاسة 

 ً  .. الملكية تنطبق على سطلة اسياس افورقي تماما

وال تعززه مؤسسة تشريعية  ألنه ال يخضع ألي انتخاب
في الحقيقة نمط  للشعب وال يضبطه قانون او تشريع ، هو

لحدود ال منتهية . هذه الحكومة او  رد المستبدسلطة الف
السلطة في الواقع ارتكبت اخطاء فادحة وغير محسوبة 
النتائج منذ العام األول لحكمها العضوض ، وابرز تلك 
االخطاء تمثلت في سياسته الخرقاء بمعاداة شعب ارتريا 

، ما ادى الى تقال والمالحقات وكتم النفس بالسجن واالع
هجرة واسعة خاصة للشباب ، ثم منع اي ممارسة لحرية 
الرأي والمعتقد واصدار فرمان اخرق بمنع اي نشاط سياسي 
، اعقب ذلك ممارسة سياسة سرقة تاريخية لنضال الشعب 

ثورتنا ... الخ ونجم عن ذلك جيل مشوش في سيرة وتغيييب 
ل يعاني اذ جاز قراءة تاريخنا السياسي والنضالي وبالتالي جي

التعبير ( خلل في بنائه الوطني ) ، على ان البناء الوطني 
النفسي والثقافي ال يقتصر فقط على فرض صورة مجتزأة ال 
يظهر فيها اال الحاكم المستبد ، وانما يستند الى مصادر 

التاريخي وكذلك ومعرفة مهمة ابرزها التطور السياسي 
 عب عبر التاريخ . والثقافي .. للشالبناء االجتماعي 

إن اسرع نتيجة مباشرة لسياسة اإلستبداد   

والطغيان تمثلت في مستوى التهديد الشامل الذي يواجه حياة 

المواطن اإلرتري في الداخل بصورة أكبر وعلى مستوى 

وطبيعي فإن التهديدات الناجمة عن  الخارج بقياس آخر

قف اإلستبداد ستولد نوع من التحديات في نفوس وموا

مواجهة ضد الجماهير وهذه التحديات هي التي تولد طاقة ال

النظام بهذا المعطى الواضح هو  اخطبوط النظام ، وسيكون

واألساسي لمستقبل المواطن ولمستقبل  )رقم واحد(التهديد 

الدولة عموماً ، لهذا فإن مواجهته والنضال من اجل اسقاطه 

ستقيم معادلة للجماهير الواعية حتى تيمثل خيار وأولوية 

 الدولة اإلرترية
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ومن ثم تكون مواقف هذه الدولة تمثل حالة دفاع عن الشعب  
وهنا تبرز امامي تساؤالت هي في وعن المستقبل الوطني . 

 الحقيقة اقرب الى المعادالت :
 هل ان اسقاط نظام (الحكم الملكي) في اسمرا يمثل وضع

 نهاية لسياسة اإلضطراب بين ارتريا وجيرانها؟؟
 أم ، ان استمرار سياسة مملكة عدي هالو وقبضتها

ستعرض المنطقة الى تهديدات أوسع من التي نتابعها 
 اآلن ؟؟

، والتي ال ينتطح  ١٩٩١المعطيات التي واكبناها منذ العام 
، هي ان سلطة اسياس حاربت كل ما يمت الى فيها عنزان 

الغت كل الحرية والعدالة واألمن واإلستقرار بيِد من حديد ، و
المؤسسات وطورت آلة الحرب واألمن والمخابرات 
ومؤسسات الخنق والقتل العمد ، وكل ذلك تحت مسمى ( 
الحبهة الشعبية للديمقراطية و العدالة ) وأول ذبيخ قُدم قرباناً 
للديمقراطية كانت حرية الرأي والمعتقد وفرض سياسة الفرد 

كم المستبد الى المطلقة ليس فيما يختص بالدولة بل جاء الحا
القاعات ويمنع كثير من األستحقاقات وعلى رأسها منع اللغة 
العربية والتعليم بها ( في حديث ما زال موجود في النت ) ، 
ولو انه كان يؤمن بالديمقراطية ألخضع رأيه هذا للشعب 

وأما عن تحجيم حقوق  ليرى النتيجة الضاحضه إلفتراءاته
ير ... الخ فحسبنا ما جرى في المسلمين في التعليم والتنو

، وأما مظاهر تقبيل الصليب مدرسة الضياء اإلسالمية !!! 
ً فيها والشواهد  ً لم يكن صادقا التي استعرض بها فإنه ايضا

 كثيرة .
 

على أية حال ، ما أثار عندي حفيظة الكتابة هو ما يتم 
تداوله حول عدوان مرتقب للوياني على ارتريا ؟؟ 

بتلع ارتريا !!! وأنها ... الخ ؟ ومثل وان الوياني ست
نصوص  هذه اإلطروحات في ظني إن لم توضع في

في احداث  )نشط منضبطة ومنطقية ستكون (معادل
انقسام في الرأي وبلبلة في التوجه العام ، والحال انها 
صياغات مرسلة ليس لها سند واضح من تصريح او 
تحرك على األرض ، وقد تفهم في بعض حالتها 

ية وتعبوية موجهة تستثمرها ( نها بالونات اعالمكو
العضوض وغير  التوطيد حكمه السلطة المستبدة )

، وأجد ان األمر يحتاج الى دقة تعبير الشرعي 
عالم الجماعية من منابر اإلومصداقية موقف وطني 

والفردية ، فليس من الموضوعية في شيئ أن تتحول 
 )لملكيالحكم ا(بكل الشعب الذي وقف ضد نظام 

خالل ثالثين عاماً وتختار له ان يقف اآلن مع إسياس 
افورقي ، لماذا ؟ ألننا اآلن ندافع عن السيادة الوطنية 
!!! وعندما تندحر الوياني نعود الى مواقعنا سالمين 

 !!؟؟ . 
 

 .... ونتواصل 
 

الريادي لجبهة التحرير االرترية نبع من كونها الطليعة التي اشعلت اوار إن الدور 

الثورة وأيقظت الوطنية االرترية في النفوس وأجازت اول برنامج سياسي منبثق عن 

أول مؤتمر تشارك فيه الجماهير في الساحة االرترية وكانت أول قوة اشارت في 

والقوى التي ينبغي أن تشكلها ليس هذا برنامجها لشكل الدولة الديمقراطية المأمولة  

طلعات الشعب االرتري فحسب بل كانت الجبهة القوة التي دافعت بصالبة عن حقوق وت

أول من الجبهة وكانت وواجهت القوة االلحاقية ومشاريعها الهدامة ، في الحرية  

ر امام االستقرا وتحدثت عن االزمات التي ستضعها يةاالنفرادالروح اشار لخطورة 

 )من البرنامج السياسي للجبهة  (   . بالوحدة الوطنية واالضرار التي ستلحقها


