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في األول من سبتمبر قبل واحٍد وستين عاماً كان 

الفصل في رسم  لرجال ارتريا وشبابها الكلمة

المصير اإلرتري وتحديد السسبيل األضمن 

لتحقيق تطلعات الشعب في دولة وكيان مستقل 

عن اطماع اثيوبيا التي قال امبراطورها المقبور 

مقولته العدوانية : (اذا اردت قتل السمك فعليك 

بتجفيف البحر) . وشنت اثيوبيا على شعبنا حرباً 

ة الحرمة قذرة استخدمت فيها انواع األسلح

واسلوب اإلبادة الجماعية وحرق القرى والمدن 

مدعومة في ذلك من الكيان الصهيوني 

واألمبريالية العالمية . غير ان شعبنا البطل ذي 

اإلرادة واإليمان والعزم على تحقيق النصر 

وانتزاع حقه ، أعلن في الفاتح من سبتمبر 

الكفاح المسلح طويل األمد بالرغم من شح 

لة مناصريه خاصة في القارة السوداء مواردة وق

 . التي تحكمت فيها اصابع اإلمبراطور المقبور

أعالن الكفاح المسلح في بقعة كإرتريا  

الصغيرة الحجم جغرافياً مقارنة مع محيط اثيوبيا 

الواسع عده كثيرون ممن تابعوا المشهد انه 

 .مغامرة ،

خاصة ان المعطيات السياسية آنذاك كانت متأثرة 

ع اثيوبيا حاضرة منظمة الوحدة االفريقية _ بوض

اإلتحاد اإلفريقي_ وان االمبراطور المقبور كان يسعى 

عبر كل الوسائل بإثبات تبعية األرض اإلرترية إلثيوبيا 

. ولكن ابطال جبهة التحرير اإلرترية بمقاتليها ورجالها 

وسياسيها وقادتها كانت على العهد  والوعد وعملت 

لى تصعيد منطق المواجهة الثورية بكل حٍد وعزم ع

لقوى اإلستعمار ، واستطاعت في فترة وجيزة من 

اختراق عدد كبير من المنابر اإلفريقية بما فيها 

اجتماعات القادة األفارقة في العاصمة اديس ابابا فضالً 

عن تاثيرها الفاعل في المحيط العربي واإلسالمي الذي 

افة الى محيط وقف معها وساندها بقوة ، هذا باإلض

الجوار الذي كان يتابع فصول العدوان اإلثيوبي 

والمجازر التي ارتكبتها قوات الدرق ضد اإلنسان 

لقد كانت قيادة جبهة التحرير اإلرترية رغم  اإلرتري

ة في ميدان قيادة العمل المسلح تجربتها الحديث

وممارسة النشاط السياسي اإلقليمي والدولي حريصة 

على ان ترفع شعار ال بديل لالستقالل التام إلرتريا في 

مواجهة قرار الضم الذي رفعه األمبراطور واعوانه من 

الخونة . وعبر منعطفات تاريخية كبيرة ومعارك 

من ضارية وارتال من الشهداء وحشود كبيرة 

المهجرين استمر الكفاح الوطني المسلح حتى تم دحر 

 العدوان وتطهير ارتريا من دنس اإلحتالل .
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واليوم ولالسف العميق يجثم على صدر شعبنا نظام ظالم وعدواني ال يقل وطأةً عن اإلحتالل وان 

لثورة عمرهم ظلمه الذي يعانيه شعبنا هو فادح بكل المقاييس ألنه وقع على مناضلين وابطال قدموا ل

ومهروها بدمائهم ، نظام لم يتورع او يخشع ضميره إلرادة الشعب حيث قام بفتح السجون 

والمعتقالت وتسبب في اوسع هجرة للشباب اإلرتري خارج ارضه وتحولت ارتريا في ظل حكمه 

ا الى العضوض والدكتاتوري والفاقد للشرعية الى سجن يأن فيه الشرفاء من ابناء ارتريا . وما يدعو

األسى ان هذا النظام ال يخضع ألي قانون او دستور سوى قانون الغاب الذي يصدر عن مكتب اسياس 

 الحاقد على الشعب .

ّي ذكرى انطالقة الكفاح الوطني المسلح بوجه اإلحتالل فإننا نؤكد على ان يونحن اليوم اذن نح

للنظام الذي يشكل اس البالء  المقاومة الوطنية ينبغي لها ان تصعد وتطور من وسائل مواجهتها

ومنصة التخريب والعدوان التي تستهدف مصالح شعبنا في كافة المجاالت ، ونعتقد جازمين ان كل ما 

تعانيه البالد من تهديدات وقلة حصاد وشظف عيش ومعاناة وهروب ولجوء ناجم يصورة رئيسية عن 

 لد قدم التضحيات الكبيرة إلنتزاع استقالله . السياسة الخرقاء لنظام اسياس الذي فشل تماماً في ادارة ب

 

وقاتل لثالثين بي الذي أعلن الكفاح البطولي المسلح األ شعبنا إن 

أعد اقوى األسلحة وجند الكاهن المقبور والذي براطوية امعاماً 

وتكسرت سهامه ولكنه اندحر شمة لوأد  ثورتنا اآلالف من فلوله الغا

على صخرة صمودنا األسطوري ، هذا الشعب المقاتل لن تعجزه 

تحقيق حلمه  من ولن يقهره كاهن عدي هالو عصابة العسس 

 دولة العدالة والديمقراطية  رسيخوت في تحرير اإلنسان اإلرتري
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 إلنطالقة  }61 ة التحرير اإلرترية لمناسبة الذكرى {صادر عن جبهبيان 

 الوطني المسلح الكفاح 

 جماهير شعبنا الصامد:  
تمر علينا ذكرى انطالقة الثورة اإلرترية واعالن الكفاح المسلح في هذا العام   

 م ،١٩٦١األطماع التوسعية في األول من سبتمبر عام  تالل اإلثيوبي الكهنوتي ذيجه اإلحبو
ً من خلفنا لندخل الى العام الثانيونحن نطوي واحد وستي يرضي  ن بحاٍل الوالستي ن عاما

المكابد لنظام دكتاتوري قهري جثم على صدره لثالثين الكثيرين منا ولن نقبله لشعبنا اإلرتري 
ضاربه تضع حداً لمأساة ومعاناة شعبنا ، والوقوف عاماً دون ان تمسه المقاومة الوطنية بيد 

نا بسؤال جوهري: كيف تسنى مشعبنا في هذا العام تدهى ذكرى انطالقة الكفاح المسلح عل
 ولية ضد احتالل عسكري امتلك أكبر مواجهة عسكرية وبطان تقبل على  العظيمة لثورة سبتمبر

ً بعد آخر  التسليح المتقدم والمتفوق على جيش التحرير الوطني ان تنجز خطوات النصر يوما
بعتاد قليل ودعم شحيح اال من قوت الشعب وتنجز اإلستقالل التام ، في حين تعجز المقاومة 
الوطنية رغم اتساع فرص تدويلها لقضية معاناة شعبنا ومواجهة النظام غير الدستوري وغير 

، أن تسقط نظام تتكسر قوائمه في كل يوم ويرفضه الشعب في كل حين ي البالد الشرعي ف
يات التي تم التوافق عليها في منابر رئيسية وؤال األكثر أهمية: لماذا تتغير األولوالس

ها المقاومة تللمعارضة لتدخل بوصلة العمل المقاوم في تبدل غير متسق مع الثوابت التي اكد
في نظام لماضية وأبرزها تحديد محور األزمة السياسية في البالد والمتمثلة عبر العقود الثالثة ا

 القهر المستبد في اسمرا ؟
في مثل هذا اليوم خير ما يُستهُل به هو توجيه تحية اإلجالل واإلكبار للقادة المؤسسين  

ق اإلنعطاق إلنطالقة جبهة التحرير اإلرترية  كفصيل رائد افتتح عهداً وطنياً جديداً للشعب وخل
التاريخي الكبير في معادلة المواجهة ما بين اإلحتالل اإلثيوبي المتخلف وبين ارادة شعبنا 
الوطنية بعد أكثر من عقدين من المواجهة السياسية الشرسة والشجاعة لألحزاب الوطنية 

وبي اإلرترية التي تمسكت باإلستقالل التام إلرتريا ورفضت الخضوع إلرادة االمبراطور اإلثي
المقبور ومن شايعه من مسلوبي الحس الوطني اإلرتري ، نتوجه بالتحية للرعيل المؤسس 
للجبهة وعلى رأسهم القائد الشهيد ادريس دمحم آدم ، كما نتوجه بالتحية واإلكبار لقائد الميدان 

 امد ادريس عواتي ورفاقه األبطال ومفجر انطالقة سبتمبر القائد الشهيد ح
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 مناضل:جماهير شعبنا ال

من على منصة أول م وبُعيد اعالن دولة ارتريا المستقلة و١٩٩٣لقد اكدت الجبهة منذ العام  
اتيجي والجوهري للمقاومة لنظام اسياس افورقي الدكتاتوري ان الهدف اإلستر تجمع وطني مقاوم

تجبره   كمن في مواجهة نظام اسياس افورقي الذي اثبتت تجربته في الساحة الوطنية مدىالوطنية ي
ال يفكر مطلقاً في ان يكون رئيساً للشعب كله وتسلطه ، واثبت منذ العام األول العالن دولة ارتريا انه 

لدولة  ان يؤسسعلى حٍد سواء وال يفكر في تأسيس نظام وطني ديمقراطي وبالطبع فهو لم يفكر في 
 ة قائمة على القانون .القانون والعدالة المحكومة بدستور شرعي يقره الشعب عبر مؤسسات وطني

وأثبتت تجربة وحقبة حكومة اسياس على كافة مستويات الحياة في البالد انها جرت البالد إلتون 
 صراعات مؤذية تهدد مستقبل وأمن وسيادة البالد، 

وما نشهدة ونتابعه اليوم على حدودنا الجنوبية يشكل مصدر قلق لكل وطني غيور ولعموم شعبنا  
الفات نظام اسياس استقالل ارتريا بدماء غالية وارواح ثمينة ، ونعتقد جازمين ان تحالذي مهر 

سست على رؤية قاصرة لم تتحسب من التاريخ ولم تستفد من تجارب الشعوب من حولنا اإلقليمية قد أُ 
ألنهم ، فكيانات الدول الوطنية الراشدة ال تحمى بعصى ويد الغير ولكنها تحاط بسواعد وطاقات ابنائها 

ل سيادة وطنهم وحماية مقدراتهم ، ونقول بقوة ان نظام افورقي الذي االحرص على التضحية من اج
بدد قوة شعب ارتريا واهدرها في اللجوء والمنافي واغلق ابواب البناء السياسي والعمراني والتنمية 

ليد اإلرترية وادخل في البالد وهجر الشباب الى المنافي قد ساهم من حيث يدري وال يدري إلضعاف ا
 البالد في دوامة تهديدات مغرضة لكل ذي نوايا عدوانية تجاه ارتريا ، 

 جماهير شعبنا الصامد وقواه الوطنية المقاومة :
ليس في مصلحة الجميع ، في ظل التطورات المتسارعة في منطقتنا ان نفوت اي فرصة لخلق  

لكل مكونات شعبنا والوقوف صفاً مواحداً في توافق وطني شامل بين كل اطراف المقاومة الوطنية 
مواجهة رأس األزمة والمتسبب الرئيسي فيها وهو نظام اسياس افورقي وعصاباته ، حيث يتحمل 
مسؤلية اي تهديد يمكن ان تتعرض اليه بالدنا من أي طرف مغرض في المنطقة ، ونرى ان توحيد 

ستراتجي والرئيسي للمقاومة الوطنية يمثل مطلوباً الرؤيا السياسية واألمنية إلرتريا وتحديد الهدف اإل
 حيوياً في هذه المرحلة الحاسمة .

 
 

 المجد لشهداء ثورتنا الظافرة وقادتها األبطال 
 التحية لجيش التحرير اإلرتري البطل في يوم انطالقته 

 اإلندحاروالخزي للنظام الدكتاتوري في اسمرا
 جبهة التحرير اإلرترية

1/9/2022  
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الماذ  ؟ير اإلرترية التحر جبهة 

 )القسم األول(

 

يلح بعض االرتريين على توجيه هذا السؤال على الجبهجيين . وهو سؤال يدخل في عداد 

االسئلة العادية اذا  اعتبرناه محض استفسار يستوضح غموضا ما في االمر ، ولكن ما يجره 

الى خانة الغرابة ان ينطوي على مضمون (استنكاري) أو بما يوحي انه نوع من انواع 

ر االسم او استمرار البرنامج وكأن في االمر غرض مما يسهل (االعتراض) على استمرا

الركون ببساطة الى القول ان مثل هذا السؤال (االستنكاري) اليمكن تصور صدوره إال من 

(متضرر) بالدرجة االساس بغض النظر عن مستوى الضرر او درجة األذى . فإن صح هذا 

وبرنامج  ن يتضرر من التمسك باسم االفتراض فبدوره يقتضي سؤاال مهما مقابال هو : م

 جبهة التحرير اإلرترية؟.

الحقيقة هناك فئات يحددها التاريخ النضالي للشعب االرتري بانها قد تضررت فعال من ميالد 

وأداء وتضحيات (ج ت إ) وبطبيعة الحال يأتي في مقدمة هذا الصنف االستعمار االثيوبي ، 

مارية التي هيأت له واعانته على استعمار ارتريا ، وكذلك واعوانه من االوساط والدول االستع

ادواته المحلية من االرتريين الذين حاربوا المشروع الوطني الذي تمثل في (ج ت إ) وهدفها 

 المركزي في الحرية واالستقالل . 

ولكن مع صمود (ج ت إ )في المواجهة المكلفة ضد المستعمر واعوانه واستمرار ثبات الطرح 

ي للجبهة انقشع الجزء االكبر من التشويش الذي حاول المستعمر ان يوظف له العاطفة الوطن

الدينية والثقافية للتفريق بين االرتريين وبالتالي برزت (ج ت إ) كممثل سياسي وحيد 

 لالرتريين ومعبر عن رغبتهم في الحرية والدولة المستقلة ..
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ين برنامج الكيان السياسي(أي كيان سياسي) وعنوانه سأحاول من اجل الوصول الى صورة معقولة لفهم العالقة ب

االجابة على بعض االسئلة التي ستشكل مدخال (عاما) وضروريا ندلف به الى موضوعنا الخاص . وابتداء البد من 

م /او التأكيد ان أكبر األخطاء التي يقع فيها العديد ممن يخوض في المناقشة لهكذا شئون سواء كان تحت بند (التقيي

 الحكم /او الموقف) ان تصدر الخالصات التي تشبه (االحكام)ممن ينظر الى المسألة محل النقاش :

/ بعين العدو أو الخصم أو المنافس أو الالمبالي في احسن األحوال ، بما يجعل (حقيقته) هذه جزًء مما يخلص اليه ١

 رضي بذلك أم لم يرض.

اسي والرؤى في البرامج وهكذا يصل الى خالصة وتصورات ظالمة وغير / بعين تقرأ االفراد ال المشروع السي٢

 صحيحة عن المشروع ، كالذي يتخذ موقفا من االسالم الن (س) من المسلمين يسكر او يزني او ال يصلي .

 / بعين ال ترى التجديد والمواكبة إال من ثقب التضاد فقط وهو موقف سلبي وحالة مستجدة من الجمود وعبء سياسي٣

 اضيف مؤخرا على الساحة.

 / بعين تختصر كل مطلوبات المواكبة والتجديد في المظهر والعناوين واالسماء وكفى ..  ٤

وفي معرض تناولنا للعالقة بين (االسم ) و(المشروع)المحمول والمأمول البد من طرح مجموعة من االسئلة ونحاول 

 االجابة عليها :

 ف (المسمى) بالتمام والكمال وبكل اساسياته وفروعه؟.  */ هل من ضروريات(االسم)ان يص

 */ هل المهم ان يرتبط اسم الكيان السياسي بالوسيلة أم بالهدف النهائي؟ .

*/ هل تحقق بعض اهداف المشروع السياسي يستلزم تغيير االسم ؟وهل تحقق الهدف المركزي يسلتزم  تغيير االسم 

المركزي للكيان السياسي يقتضي نهايته ام استمراره لحماية ما تحقق  والوجهة ؟وبصورة أخرى هل تحقق الهدف

 مع مقتضيات كل مرحلة ومطالبها؟ وتطوره

فيما يتعلق بالعالقة بين االسم والكيان السياسي البد من مناقشة هادئة لهذه العالقة. عموما ان اسماء الكيانات السياسية 

ف الكيان بل هي مؤشر بقدر او آخر على المشروع السياسي وعنوان ليست مجرد كلمات بعيدة الداللة عن أهدا

لمقاصده قد يكون داال تصريحا على بعض مضامينه واهدافه بغض النظر عن مستوى هذا التصريح وقد تبقى هذه 

يان االشارة على مستوى التلميح فقط لضرورات كما سنالحظ الحقا . وقد تبرز  الوسيلة المتبعة وتهيمن على اسم الك

وتطغى على ما سواها من مضامين ومهام نضالية مثل مفردات (تحرير /جهاد/ افواج /او سرايا ) وقد يطغى الشكل 

التنظيمي على االسم مثل(حركة/ جبهة/حزب) وقد يكون كامل االسم هو المهيمن كما يالحظ في 

ن الوسيلة او الهدف والشكل التنظيمي االختصارات(أمل/داعش). وقد يجمع اسم الكيان السياسي كلمات دالة على كل م

بحيث يوجد نوعا من التوازن بينها . وبما ان جل الكيانات السياسية تعتمد برنامجا لمرحلة زمنية قد تمتد لعقود فليس 

 . من المتصور ان يحمل اسم الكيان السياسي (كل) تفاصيل البرنامج 
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وحتى غير السياسية التي برزت منذ ميالد الحراك وبحسب متابعاتنا المتواضعة لسلسلة الكيانات السياسية 

السياسي الذي ظهر في بالدنا في مستهل االربعينات وفي منطقتنا بشكل عام والعالم بشكل اعم فان الغالب 

في هذا ان يحمل االسم (بعضا) من مضامين واهداف الكيان وقد يكون اهمها على الوجه االرجح ولكن 

كل االهداف والمقاصد ، وبالمقابل فان اسماء بعض الكيانات ليس فيها  ليس ضروريا ان تصب في االسم

اشارات صريحة ألي من اهداف ومقاصد الكيان  وقد يكون ذلك شكال من اشكال التمويه او التغطية حماية 

للكيان من المالحقات والتضييق . نقول هذا في اطار قراءة االسم ومقارنته بالمقصود السياسيى للكيان 

 ا عن مقارنة االسم بالممارسة التي قد يكون فيها احيانا التناقض كبيرا بين الممارسة واالسم .بعيد

أي ان يستوعب كل -*/ هل من شروط معقولية االسم ان يغطي االسم كل مراحل األداء للكيان السياسي

 ؟.-المراحل التاريخية للمسمى

تاريخية ففي تقديري االمر فيه متسع. وهنا البد من فيما يتعلق بعالقة االسم وصالحيتها لكل المراحل ال

التفريق بين المشروعات السياسية والكيانات التنظيمية المعبرة عنها ، وبين مفهوم أو مزاج ( الموضة 

الذي طبع ساحتنا السياسية مؤخرا) . ذلك ان مسألة الحداثة ومترادفاتها انما هي في االصل مسألة سلوك 

ساس وليست مسألة اسماء وعناوين . فالدعوة بالحكمة واتباع اسلوب الحوار وممارسة بالدرجة اال

والمناقشة الموضوعية في عرض االفكار ، ونظافة االنتخابات وتداول السلطة ، وافتك انواع االسلحة ، 

وارقى وسائل السفر واالتصال ، كلها أدوات واساليب موصلة وليست اهدافا لذاتها . ومثلما تكون اسماء 

لكيانات السياسية ذات داللة بقدر او آخر على االهداف كماسبقت االشارة ، فقد تكون االهداف في ذاتها ا

ذات مدلول على زمنها ايضا كأن تكون قريبة مدى او متوسطة مدى وقد تكون اطول بحيث يستغرق 

ئمة دوام الحياة كتلك تحقيقها مراحل زمنية عديدة وتمتد مهمتها الى اجيال متعاقبة،  وقد تكون اهدافا دا

المؤسسة على ارضية الدين او الحرية والديمقراطية باعتبارها قضايا تبقى الحاجة اليها مستمرة . وتأسيسا 

على هذا وفي غالب االحوال فال يتصور ان يحمل أي كيان سياسي عقالني في وثيقة برامجه (المنفستو) ، 

رار على هكذا مطالب يعتبر نوعا من لغو الكالم تاريخ انتهاء صالحيته ، ولهذا فان الخوض واالص

  ومضيعة للوقت 
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الوثائق االساسية ألي كيان سياسي تتألف بصورة اساسية من رؤى متكاملة توصف بانها (المشروع 

 السياسي) للكيان تعتبر هاديا له في مجمل الجوانب والمجاالت منها مثال :

  -عالقاتها مع المواطن والعالمبما في ذلك ادارة الدولة و -/ السياسية ١ 

 .بما في ذلك منهج التنمية -دية / واالقتصا٢ 

 .بما في ذلك  مهام الخدمات ومنهجها -/ واالجتماعية ٣ 

 / والسياسات الدفاعية واالمنية .٤ 

وبالتالي يمكن القول اجماال ان البرامج السياسية هي موجهات اساسية لفلسفة القوى السياسية في  

مهام خدمة الدولة والمواطن معا . ومن هذه اللمحة المختصرة يفهم ان برامج القوى واالحزاب في كل 

 انها من حيث مكان وان كانت تخضع للتقييم والمراجعة والتطوير في فترات موصوفة في انظمتها اال

 االساس هي مشروعات ومهام طويلة المدد وعلى امتداد اجيال..

وفي ضوء ما اشرنا اليه من ان اغلب االهداف المركزية والمقاصد االساسية التي تتضمنها البرامج 

السياسية وبالتالي االدوات والوسائل المعبرة عنها هي مهام طويلة االمد ، فحتما ستكون مسيرة الكيان 

 كذلك تمتد الى عقود من الزمن والى اجيال عديدة . 

قد تأتي على الكيان السياسي مراحل يعجز فيها كليا عن االستمرار في المشروع ، وهنا يكون (حل) الكيان 

واالنتقال الى مرحلة اخرى امرا منطقيا لمخالفته شروط ومعطيات الحال ، او قد يفقد ارضيته النضالية 

مخالفا لمطالب الراهن أو يتناقض مع اجماع سياسي أو رغبة شعبية أو نتيجة  (كأن يصبح  برنامجه

استفتاء / او إلنقضاء أجل االطر الجبهوية الجماعية المؤسسة على المهام المرحلية المؤقتة) ، فيتوصل من 

 خالل مراجعاته الى انه لم يعد مناسبا سواء كان من حيث العناوين أو من حيث المضامين لمتطلبات

المرحلة ويقرر االرتقاء بذاته وادوات عمله ويحل نفسه ويندمج في كيان آخر من ذات الوجهة اكثر 

مالءمة للمرحلة كأن تكون وسيلته لتحقيق االهداف (االساليب السلمية) ثم تقتضي المواجهة االنتقال الى 

 الكفاح المسلح (حركة تحرير ارتريا مثاال). 
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قيق بعضا من اهدافها او جلها او حتى كلها فهل يكون هذا االنجاز مدعاة */ وقد تتمكن المسيرة من تح

 اللغاء الكيان الذي كان وسيلة الوصول الى المبتغى واداة لتحقيق الهدف؟.

ابتداء ال اتصور ان عاقال يقبل على تدمير الوسيلة التي حقق بها اهدافه كلها او بعضها ،  

حتاج الى حماية دائمة وتضحيات مستمرة لصيانتها من العبث فاالهداف التي تتحقق بتضحيات باهظة ت

والضياع مرة اخرى واليوجد حارس أأمن عليها ممن ضحى في سبيل تحقيقها. كما ان الكيان الذي قدم 

التضحيات الجسيمة يكون قد ارتبط في وجدان الشعب وعلق في ذاكرته بالصور البطولية التي مكنته من 

مهما من التاريخ الوطني وبالتالي يكون سفرا ملهما لالجيال المتعاقبة لمزيد من  هذا االنجاز وصار مكونا

صور العطاء والبذل من اجل المحافظة على االنجاز وحماية الوطن. وبطبيعة الحال فان هذه 

االستمرارية ال تتناقض مع التجويد والتجديد في المهام بحسب مقتضيات الحال ومتطلبات المراحل 

رق واالساليب التي تؤمن النجاح بما في ذلك تجديد طرق االدارة وحسن تنظيم العمل وتحديث الط

وتوسيع المشاركة وتنويع النشاط بحيث يكون الكيان ممثال حقيقيا لنبض الشارع وحاجات المجتمع . 

ومهمة التطوير هذه ليست مهمة المؤسسين وانما مهمة االجيال المتعاقبة التي ينبغي ان تحرص على 

تأكد من صالحية الكيان لمرحلتها هي ثم عليها من بعد ذلك ان تهتم بتوريث ما بعدها من اجيال كيانا ال

 ً  قابال للتطور والتجدد مع المراحل... مرنا
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 تحديات في مواجهة
 الحكومة الملكية في اسمرا

  

 الثانية الحلقة 

 مدخل: 
 مرهوصد تونفث ، لي ضجراً ذو ازيزٍ  في نقاش مع بعض األخوة وال اود ذكر اسماء ، ابدوا  

ً أحسبه دخان غضب على المعارضة اإلرترية التي اسدل وا وعزم غالقاإلستار  وا عليها كما عبرواكالما

لي كما فهمت ان العمل من الداخل هو األجدى وعلى الجميع ان ينبري  حلبتها ، وربما ألمحواعلى مغادرة 

في  ثم سمعت صدى هذه الدعوة تتغنج للمستبد مرات ،وتكرر ذلك لهذا الدور المستقبلي المضمون ... الخ ، 

الحياة عنوة والمهجورون نها كانت ( تتردم ) من ابناء واخوة  المنفيون من كلعلى صفحات الفيسبوك و لْ جَ وَ 

ء الزنازين بال جريرة او قانون سوى غضبة النظام . والحال ان جزء من اخوتنا في المعارضة يظنون ورا

ان التغيير سيكون على يدهم ويعتقدون ان رسالتهم هي دخول ارتريا بجيوشهم ودك حصون النظام ... الخ ، 

اً في استيعاب الدور والمهام المنوطة بأي حزب او تنظيم وهذا اإلعتقاد في ظني يعد خلالً في والوعي وخلط

فالتنظيمات في العادة ال تقدم حل سحري وناجز لتغيير الواقع ولكنها تجتهد في تحليل  -في المعارضة 

، واحسب  -لصف المقاومة  ودراسة األزمات الوطنية وتضعها كمنهاج عمل وتحريك واستقطاب للجماهير

بان فترة الكفاح المسلح والتحرير وقبل ان تولد الدولة اإلرترية ، في وعينا الباطني ا ان هذا الخلل قد انسكب

يقارع بها المستعمر وكان المسار  مواجهةوواقع الحال انه في مرحلة الثورة فكل تنظيم كانت له رؤية وآلة 

ً فهم زاده وادواته ، وكان بمقدور كل تنظيم وحزب ان يتحد ث الى الشعب برؤيته بينه وبين الشعب مفتوحا

 ويكون مسؤالً عن النهوض به وحمايته ... الخ
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اما في المرحلة بعد اعالن اإلستقالل مطلوب ان يعي الجميع أن هناك دولة وهي المسؤولة عن 

بمعناها الواسع تحمل أي تردى او ضعف او صراعات بينية او تصدع في اركان الوحدة الوطنية 
.. وتشريد الشباب في كل بقاع الدنيا التعليم والصحة والجوع والفقر  ، الدولة مسئولة عن والشامل

الخ ، ومجموع هذه اإلنكسارات والمعاناة تشكل مادة هذه التنظيمات واألحزاب لتقوم بعملية واسعة 
من التوعية واإلستنهاض وتمليك المعارف وتحديد منهج المواجهة لبؤرة الخلل الرئيسية ومن ثم 

، بهذا الفهم اعتقد ال مجال وينهض بعبئ التغيير والمواجهة مع النظام المستبد ليته يقوم الشعب بمسؤ
ليقول احدنا انه يئس من هذا الطريق وسيعمل على تغييره لمسار آخر ، والمسار اآلخر بحسب ما 

الرأي وينعم حرية حق التعبير و يكفليروج من البعض هو ان نعمل من الداخل ، وكأن الداخل 
البوح بسطر باً ال يتيح لهم كيف َعِمشت عيون هؤالء ليختاروا طريقاً غيه )احتار(التامة ، وبالحرية 

، وليس هذا فحسب بل انا على يقين انك لن تجمع اثنين تحت سقف واحد لتحدثهم عن  من برنامجهم
،  مطلعن خبروا النظام خبرة عليم وألسباب يعلمها كثيرون ، وازيدكم فرصة لتسألوا متغيير النظام 

ومساحة ، وإمكانية ان أوأما ممارسة الدور النضالي عبر المنابر المتاحة لك اآلن في أي دولة 
من خالل الندوات تؤدي مهمتك في التوعية والتنمية الفكرية والسياسية للشباب عبر تأطيرهم 

تنهض وهذه القاعدة هي التي س ومختلف الفعاليات هو الذي سيمكنك من بناء (قاعدة األساس )
بصوت التغيير وهي المسؤولة عن نقل صوتها للداخل بالكيفية المتاحة أمامها ، وحسبنا القياس هنا 

من مكة حينما خرج  )القوى القهار(بما قام به رسولنا الكريم صل هللا عليه وسلم وهو المؤيد من هللا 
ً او سوًء ا الكذب في  (ويا جماعة  ن تغادر البلد الذي يؤذيك حكامه ، الى المدينة ، فليس عيبا

، وصعب علّي فعالً ان اتعاطا مع من يقول لي نعمل (جّوه مع النظام )  السياسة برضو حرام )
ف في زاوية يقلالسف ال يملك قطميراً من اسناد ، كما استعصى على فهمي ان يحكم احٌد وهو 

 ... وبعد : لواقع كله اعلى مة لّ سَ كمُ  وركن محدود ليسقط حكمه
التحديات التي تقف ازاء مملكة ( عدي هالو) هو فشلها الذريع في تأسيس  -موضوعنال –بالعودة 

كيان دولة محترمة ومتكاملة األركان ، إذ ان من اولى مهام كيان الدولة هو : تأسيس واقامة النظام 
، )تنفيذية والقضائية التشريعية وال(الدستوري وترسيخ وجود مؤسسات الدولة بأركانها األساسية 

كما هو نص اسم مملكة  )الديمقراطية والعدالة(وبدون هذه المؤسسات يكون من العبث الحديث عن 
(عدي هالو) ، وغياب هذا الركن الجوهري في بنية الدولة سيؤدي بالضرورة طال الزمن او قصر 

مؤسسية وغياب القانون يعني الى تصدع المملكة وانهيارها من الداخل ، لماذا : ألن غياب الدولة ال
وحتمية التاريخ هي ان ، بالضرورة سريان قانون الغاب واحكام قبضة النظام بقوة البطش والتنكيل 

، يقابلها تنامي الغضب في يوم ما كل يٍد قابضة وجائرة وظالمة ال بد لها من تراخي وضعف 
، هذا هو  حتماً ستنهض وتثور بطش بها ولكنهاقمع ويُ ، فالشعوب يمكن ان تُ الجماهيري والرفض 

منطق التاريخ وسيرورته وهذه هي فطرة خلق هللا سبحانه ، فحتى المخلوقات غير اإلنسانية ال 
شعاراً وأظنه ال  )الجمل(تتحمل القهر واإلذالل ، ولسوء طالع فرعون ( عدي هالو) انه اتخذ من 

 يعرف انتقام الجمال .
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ورقي مقدار التركة الثقيلة والمؤذية التي خلفها حكمه على اعوانه وهنا يبرز امامي تساؤل : هل يدري اف

وعسسه الذين يحرسون بيته العائم ؟؟ وهل يدرى مقدار التشويه الذي بذره في البنية الوطنية ثقافياً 
وحضارياً والتسطيح الذي تقوم به ادواته الخانعة عبر مختلف النغمات التي تأتينا عبر الراديو والتلفزيون 

وهل يدري ما هي تبعات التغيير الديمغرافي ، وتشويه الوعي الوطني وازدراء مسيرة النضال الوطني ؟ 
بين اقبية السجون . كل ذلك سيشكل تراكم من وغمط استحقاقات الوطنيين الذين تتعالى اصواتهم من 

 الغضب في مواجهة هذه العصابة التي سيزول ذكرها مع لحظة سقوطها الحتمي .
لذلك سلوك هذا الرجل الغائب عن الوعي ، واغلب ظني ان اسياس افورقي يعيش في ( غيبوبة يضاف 

ة في مناسباته الفقيرة يتحدث وكأنه العارف بكل شيئ ، والمصيبة فالرجل وعبر احاديثه المكرور حلم )
نجزات على ال ينطق ببنت شفه عن واقع الشعب واإلقتصاد والتعليم ... الخ ، والمصيبة ليس له من الم

واالغرب انه يتفاخر بنضال الشعب اإلرتري الذي حرر ارضه صعيد البناء والتنمية حائط يتفاخر به ، 
 ولكنه يخونه ويقهره ويذل مناضليه ، فهل من مرض نفسي اعمق من هذا ؟

 أن تحقق اإلندماج الوطني الشامل للشعب الواحد ؟  ( عدي هالو)مملكة وبعد ذلك هل استطاعت 
سريعة لصورة حكومته نقول هو ابعد من تحقيق الوحدة الوطنية واإلندماج الوطني بمسافة واسعة بنظرة 

، اقول ذلك وانا اعرف كيف تدار هذه المملكة ومن ترعى ومن هم األولى بعطائها ؟ ولكن مع ذلك 
لطوائف لن شعب ارتريا الذي توحد في ثورته واندمجت في بوتقتها كل المكونات الوطنية وكل األديان وا

تنصاع لمخلفات هذه المملكة ، ومهما اعتراها وتراكم على سطحها الغبار فإنها ستنفضه وتعود لتقاوم ، 
 وساعتها ال عزاء لمن طبّل للمستبد أو ظن فيه خيراً .

 



 


