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معارفهــم  وزيــادة  أعضائــه  قــدرات  برفــع  التنظيــم  اهتمــام  اطــار  يف 
ــه أقامــت إدارة التدريــب  ــادة كفاءت ــر العمــل وزي ومهاراــم يف ســبيل تطوي
ــو اجلــاري دورة  ــري  يف منتصــف شــهر ماي ــر اإلســالمي اإلرت ــل للمؤمت والتأهي
ــن  ــددًا م ــتهدفت ع ــة ، اس ــة املدافع ــري ومنهجي ــة التأث ــة يف صناع متقدم
قيــادات التنظيــم ، اســتغرقت ثالثــة أيــام ، تلقــى فيهــا املشــاركون مفهــوم 
ــي ،  ــري االجتماع ــات التغي ــا ، وآلي ــا وأدوا ــا ، وطرقه ــار عمله ــة وإط املدافع

ــة . ــات اهلام ــن املوضوع ــا م ــرار وغريه ــاذ الق ــة اخت وعملي
ــص يعمــل يف  ــرار ) وهــو مركــز متخص قــدم الــدورة مركــز ( صنــاع الق
ــد  ــة ، وق ــاالت خمتلف ــرباء يف جم ــني وخ ــرب متخصص ــب ع ــل والتدري التأهي
ــت  ــدورة احتياجاــم واجاب ــت اســتفادة املشــاركني كبــرية ، المســت ال كان

ــوا . ــيت يعيش ــل ال ــة العم ــة ببيئ ــاؤالم املتعلق ــى تس عل

بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمــد هللا رب العاملــني وصــالة والســالم 

علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني وبعــد
السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،

أيها الشعب اإلرتري الصابر :
مخســة وعشــرون عامــًا على اســتقالل 
إرتريــا ومــازال الوطــن يئــن حتــت وطــأت 
ــص  ــذي نغ ــي ال ــياس أفورق ــام إس نظ
حيــاة الشــعب بسياســاته التعســفية 

غــري املســئولة.
والعشــرين  الواحــد  القــرن  يف  وحنــن 
ــريا ال يطــاق  ــا ســجنا كب ــح وطنن أصب
، ويقبــع عشــرات اآلالف مــن الســجناء 
ــة أو  ــدون حماكم ــام ب ــجون النظ يف س
توجيــه ــم ضدهــم ، ونتيجــًة هلــذه 
السياســات أصبحنــا نشــاهد اســتمرار 
اهلــروب مــن أرض الوطــن إىل الــدول 
ل  املجــاورة وإىل الــدول األوروبيــة ليشــكَّ
ــيت  ــث أكــرب اجلماعــات ال ــون ثال اإلريتري
تعــرب البحــر األبيــض املتوســط مقارنــًة 
واألغلبيــة   ، األخــرى  اجلنســيات  مــع 
منهــم فقــدوا حياــم يف تلــك الرحلة 
إســياس  نظــام  جحيــم  مــن  هربــًا 
وزمرتــه.  يف ظــل دولــة تعيــش انعدامــا 
حلكــم القانــون ، ومنعــا للمعارضــة 
القيــود  يف  واالســتمرار   . السياســية 
العقيــدة  حريــة  علــى  املفروضــة 
واســتمرار   ، للمواطنــني  والتنقــل 
االعتقــاالت التعســفية بــدون ــم 
أو حماكمــة آلالف الســجناء يف الــرأي 

ــني. ــاة واملعلم ــم مــن الدع وغريه
حيــث يتــم احتجــاز املعتقلــني يف ظروف 
قاســية ويف زنازيــن حتــت األرض وحاويــات 
ــوق  ــط حق ــن أبس ــني م ــحن حمروم ش
املســتمر  التعذيــب  مــع  الســجناء 
ــرض. ــوع وامل ــة باجل ــاد املتهالك لألجس

شعبنا األيب:
ــدًا  ــون بعي ــون يعيش ــون اإلرتري املعتقل

االجتماعــي ومواقــع االنترنــت بالكتابــة 
وبالتوثيــق  املعتقلــني   مأســاة  عــن 
املعتقلــني  عــن  املعلومــات  وجتميــع 
ــة  ــة للمطالب ــات متكامل ــداد ملف إلع
حقــوق  منظمــات  عــرب  القانونيــة 

. اإلنســان 
املنظمــات  مجيــع  نناشــد  كمــا 
بــأن  اإلقليميــة والدوليــة  احلقوقيــة 
تضــع ملــف املعتقلــني اإلرتريــني يف 
ــالق  ــل يف إط ــا وأن تعم ــلم أولويا س
الــيت  باحلريــة  لينعمــوا  ســراحهم 

حرمــوا منهــا . 
للمعتقلــني  بالفــرج  عجــل  اللهــم 
ــاملني . ــم س ــم وذويه ــم إىل أهليه ورده

والسالم عليكم ورمحة اهللا
عبد اهللا حامد

رئيس املؤمتر اإلسالمي اإلرتري
٢٠١٦/٤/١٣م

عــن األضــواء اإلعالميــة الــيت مــن 
ــم  ــراز معانا شــأا أن تســهم يف إب
للمجتمــع الــدويل يف ظــل التعتيــم 
ــام  ــل النظ ــن ِقب ــروض م ــي املف اإلعالم
حــىت ال تنكشــف ممارســاته الوحشــية 
ضــد شــعبه. فمــن هلــؤالء املعتقلــني ؟ 

ــان ؟ ــوق اإلنس ــات حق ــن منظم أي
وــذه املناســبة وحنــن نتابــع فعاليــات 
ــري نشــيد  ــوم املعتقــل اإلرت ــل ي ١٤ أبري
يبذهلــا  الــيت  الكبــرية  باجلهــود 
دعمنــا  ونعلــن   ، احلملــة  منظمــوا 
ــك  ــا منل ــكل م ــة ب ــوي هلــذه احلمل الق
مــن مشــاركات وعالقــات لتمكينهــا 

مــن حتقيــق أهدافهــا .
وقــواه  اإلرتــري  الشــعب  ونناشــد 
للتضامــن  واملدنيــة  السياســية 
واملشــاركة الفاعلــة يف هــذه احلملــة 
للمطالبــة حبريتهــم وإطــالق ســراحهم.

التواصــل  صفحــات  يف  مشــاركة 



عـتقــل   مبنـاسـبة يـوم ا
اإلرتـري ١٤إبـريــل ٢٠١٦

إدارة التدريب والتأهيل 
تقيم دورة يف 

( صناعة التأثري 
ومنهجية املدافعة )
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شــارك الدكتور حســن حممد ســلمان 
اإلســالمي  املؤمتــر  رئيــس  مســاعد 
اإلرتــري يف ملتقــى طاوشــنلي الــدويل 
ــه  ــذي نظمت ــتثمار ال ــارة واإلس للتج
ــاون  ــة للتع ــة التركي ــة العربي اجلمعي
ــاون  ــتراتيجي بالتع ــادي واإلس اإلقتص
مــع الغرفــة التجاريــة والصناعيــة 
الــذي  التركيــة  كوطاهيــة  لواليــة 
عقــد يف ٢٠-٢٠١٦/٠٥/٢٢، وشــارك 
فيهــا عــدد ١٥ دولــة ضمــت كالً مــن 
والســودان  وتونــس  واجلزائــر  مصــر 
وإرتريــا واملغــرب واليمــن وأذربيجــان 
ــوريا  ــراق وس ــعودية والع ــا والس وليبي

والســنغال.
عــن  األساســية  النــدوة  وكانــت 
اإلســالمية  اإلقتصاديــة  الشــراكة 
وكيفيــة حتقيــق التكامــل اإلقتصــادي 
ــأن عــدد  ــر بالذكــر ب بــني دولــه. واجلدي
مــن الباحثــني واملتخصصني شــاركوا 
وشــارك   . ومداوالتــه  امللتقــى  يف 
الدكتــور حســن ســلمان ممثــالً لدولــة 

ــى. إرتريــا يف امللتق
ــور  ــت مشــاركة الدكت ــد كان هــذا وق

أعــرب «مؤمتــر األمــة» عــن مســاندته 
اإلريتــري،  املعتقــل  يــوم  حلملــة 
ــا  ــل، داعي ــوم ١٤ أبري الــيت توافــق الي
الذيــن  املعتقلــني  عــن  لإلفــراج 
يقبعــون يف ســجون النظــام اإلريتــري 

منــذ مخســة وعشــرين عامــا.
وقــال مؤمتــر األمــة، يف بيــان صحفــي، 
ــة  ــان باحلري ــق اإلمي ــن منطل ــه «م إن
ــب  ــا إىل جان ــدة، ووقوف ــة خال كقيم
ودعمــا  العــامل،  يف  املســتضعفني 
ــة  ــة يف احلري ــم العادل ــا لقضاياه من
الكــرمي  العيــش  ويف  والكرامــة 
ــإن  ــرة، ف ــية احل ــة السياس واملمارس
مؤمتــر األمــة يســاند محلــة يــوم 

املعتقــل اإلريتــري».
وأشــار املؤمتــر يف بيانــه إىل أن يــوم 
١٤ أبريــل «يصــادف ذكــرى اعتقــاالت 
ــني  ــت املعارض ــيت طال ــام ١٩٩٢ ال ع
مــن علمــاء ودعــاة وأعيــان ومثقفــني 
واضــح  ســعي  يف  وسياســيني 
إلســكات األصــوات احلــرة مــن أبنــاء 
يُعــرف  ال  الذيــن  اإلرتــري  الشــعب 

مصريهــم حــىت اآلن».
وأعــرب املؤمتــر عــن تضامنــه مــع 
هــذه احلملــة مــن أجــل التعريــف 
ومظلوميتهــم،  بقضيتهــم 
والضمائــر  اهلمــم  واســتنهاض 
علــى  للضغــط  العــامل  يف  احلــرة 
عــن  لإلفــراج  اإلريتريــة  احلكومــة 
املعتقلــني واإلفصــاح عــن مصــري 

املفقوديــن».
http://www.albawabhnews.
com/١٨٨١١٠٢





عــن  املــداوالت  يف  ســلمان  حســن 
البعــد الفلســفي واملعــريف للحضــارة 
مفهــوم  علــى  القائمــة  الغربيــة 
النــدرة يف املــوارد. حيــث أشــار الدكتور 
ــتحواذ  ــيطرة واالس ــرة الس ــى فك عل
والصــراع ، نتــج عنــه تقســيم العامل 
بــني أغنيــاء حــد التخمــة يســيطرون 
علــى أكثــر مــوارد العــامل رغــم أــم 
أقليــة مــن حيــث العــدد وبني فقــراء ال 
ميلكــون مــا يأكلــون رغــم اكثريتهــم. 
الدكتــور  طالــب  املــداوالت  وخــالل 
ــى  ــس عل ــد يتأس ــي جدي ــرح عامل بط
فكــرة الكفايــة والوفــرة للمــوارد الــيت 
توجــد يف األرض، مبينــًا التعامــل علــى 
أســاس التعــاون والتعــارف والشــراكة 
، منوهــًا  وذلــك لتحقيــق العدالــة 
بأنــه تتأســس عليــه الرؤيــة الكونيــة 
اإلســالمية املنطلقــة مــن مفهــوم 
ــم  ــا وأ ــق مجيع ــتخالف للخل اإلس
ــى  ــة عل ــايل تقــوم الرؤي ــركاء وبالت ش
ال  اإلنفــاق  وفكــرة  اإلنتــاج  أســاس 

ــكار. االحت




الدكتور حسن حممد سلمان 
ؤمتر اإلسالمي اإلرتري مساعد رئيس ا



الرسالة ـ العدد  ٢٢ ٦



إذاعة إرينا الدولية :
أكــدت  حاســم  خطــة  يف 
ــة  ــدات إدارة اهلجــرة االحتادي دي
ســلطات  قامــت  السويســرية 
اهلجــرة السويســرية االحتاديــة 
بســحب صفــة الالجــئ والوثائــق 
ــني  ــن (٧) إرتري ــا م ــة هل املصاحب
زاروا أمســرا يف شــهر مايو املاضي 
 . االســتقالل  بأعيــاد  لالحتفــال 
ــرين  ــة عش ــك يف صحيف ــاء ذل ج
دقيقــة الصــادرة باللغــة األملانيــة 
مســئولة  وكانــت   ، زيــورخ  يف 
املســتوى  رفيعــة  سويســرية 
السويســرية  اهلجــرة  إدارة  يف 
الذيــن  اإل{تريــني  حــذرت  قــد 
يقيمــون يف سويســرا كالجئــني 
أثنــاء  مــن الســفر إىل بالدهــم 
االســتقالل  بأعيــاد  االحتفــاالت 
وإال ســوف يتعرضــون لســحب 
ــاءت  ــم ، وج ــئ عنه ــة الالج صف
هــؤالء  ضــد  اخلطــوة  هــذه 
الســبعة ضمــن مســاعي إدارة 
أجــل  مــن  االحتاديــة  اهلجــرة 
اخلاصــة  القوانــني  تشــديد 

 ، لالجئــني  بالنســبة  بالســفر 
ــة  خاصــة بعــد نشــاط القنصلي
اإلرتريــة يف جنيــف يف تســهيل 
البــالد  إىل  اإلرتريــني  ســفر 
بالبطاقــات الشــخصية ، وصــرح 
السويســريني  املســئولني  أحــد 
ــأن  ــورخ ب لصحيفــة حمليــة يف زي
ــل الثلــج ألن  ــل قمــة جب هــذا ميث
ــا ال حيتــاج ســوى  الســفر إىل إرتري
ودفــع  الشــخصية  للبطاقــة 

. القنصليــة  يف   ٪٢ ضريبــة  
ويقيم يف سويســرا حــوال ٢٣ ألف 
إرتــري حيمــل ٥٠٠ منهم اجلنســية 
السويســرية ، وحيــق هلــم الســفر 
إىل إرتريــا ، أمــا الغالبيــة فهــم 
مــن الذيــن حيملــون صفــة الالجئ 
ــة  ــة القانوني ــون باحلماي ، ويتمتع

وفقــا لتلــك الصفــة .
ومتنــع القوانــني اخلاصــة باللجــوء 
ــفر إىل  ــن الس ــوء م ــيب اللج طال
البلــدان الــيت هربــوا منهــا خوفــا 
مــن االضطهــاد أو خوفــا علــى 
حياــم ، ألن ذلــك يتناقــض مــع 
ــة . ــة القانوني ــح احلماي أســس من

للمؤمتــر  الدعــوة  مكتــب  أعــد 
مذكــرة  اإلرتــري  اإلســالمي 
خاصــة بشــهر رمضــان تضمــن 
إشــارات وإضــاءات للتذكــري بــآداب 
ــان ، وزعهــا  ــوم رمض ــكام ص وأح
ــون  ــاة لتك ــن الدع ــدد م ــى ع عل
ــدروس  ــدمي ال ــم يف تق ــة هل معين

. الرمضانيــة 

يف الثــاين عشــر مــن شــهر يونيــو 
ــلحة  ــات مس ــت مواجه ٢٠١٦م اندلع
عنيفــة بــني إرتريــا وإثيوبيــا علــى 
 ، الوســطى  ظرونــا  جببهــة  احلــدود 
واألخطــر  األعنــف  املواجهــة  وهــي 
ــيت دارت  ــرب ال ــذ احل ــرت من ــيت ج ال
بينهمــا عامــي ١٩٩٨ و ٢٠٠٠م ،  تكبــد 
بشــرية  خســائر  الطرفــان  فيهــا 
ــات  ــان االام ــادل الطرف ــرية ، وتب كب
بالبــدء باهلجــوم ، وقــد جــاء هــذا 
ــة  ــد جلن ــة تأكي ــى خلفي ــوم عل اهلج

األمــم املتحــدة للتحقيــق يف تقريرهــا 
ضــد  جرائــم  ارتكبــت  إرتريــا  أن 
االنســانية وأوصــت بإحالــة ملــف 
ــة  ــام يف حمكم ــي الع ــا إىل املدع أرتري

العــدل الدوليــة ، 
ــدة  ــم املتح ــام لألم ــني الع ــا األم ودع
النفــس  بضبــط  وإثيوبيــا  ارتريــا 
وقــال    ، ســلمي  حلــل  والتوصــل 
املتحــدث باســم اخلارجيــة اإلمريكية : 
ينبغــي علــى اجلانبــني ممارســة ضبــط 
النفــس واالخنــراط يف حــوار سياســي .

مواجهات مسلحة بين إرتريا وإثيوبيا هي األعنف منذ حرب ٢٠٠٠م 


(٧) هل تدخل قطر
على خط الوساطة 
بني إرتريا وإثيوبيا ؟!

العريب اجلديد ٢٠١٦/٦/١٩ :
قــد تشــكل دعــوة دولــة قطــر لكل 
مــن إرتريــا وإثيوبيــا إلــاء وتســوية 
اخلالفــات بينهمــا ، والــيت جــاءت يف 
ــري  ــة القط ــر اخلارجي ــدة لوزي تغري
ــاين  ــد الرمحــن آل ث ــن عب حممــد ب
علــى  الرمســي  حســابه  علــى 
موقــع ( تويتــر )  بدايــة لتحــرك 
ــزع  ــن أجــل ن دبلوماســي قطــري م
ــس  ــرا وأدي ــني أمس ــة ب ــل األزم فتي
أبابــا ، وإقنــاع البلديــن باجللــوس 
حلــل  التفــاوض  طاولــة  علــى 

اخلالفــات احلدوديــة بينهمــا .
القطــري  اخلارجيــة  وزيــر  ودعــا 
ــاء  ــا إىل إ ــا وإثيوبي ــن إرتري كال م
اخلالفــات بينهمــا وضــرورة تســوية 
األزمــة ، وقــال يف تغريــدة علــى ( 
تويتــر ) ال شــك يف أن االســتقرار يف 
منطقــة القــرن اإلفريقــي ســيلقي 
بظلــه علــى املنطقــة ككل ، نؤكــد 
ضــرورة التســوية الســلمية إلــاء 

ــا . ــا وإثيوبي ــني إرتري اخلــالف ب



٧الرسالة ـ العدد  ٢٢



املصدر : اجلزيرة نت
أكــدت جلنــة األمــم املتحــدة للتحقيــق 
بشــأن حقــوق اإلنســان يف إرترييــا أن 
يف  ترتكــب  اإلنســانية  ضــد  جرائــم 
اســتقالله ســنة  منــذ  البلــد  هــذا 
١٩٩١، وأوصــت اللجنــة جملــس األمــن 
الــدويل بإحالــة ملــف الوضــع يف إريتريــا 
ــدل  ــة الع ــام يف حمكم ــي الع إىل املدع

ــة. الدولي
وكتبــت اللجنــة الــيت شــكلها جملــس 

بوســت  واشــنطن  قالــت صحيفــة 
ــانية  ــد اإلنس ــم ض ــة إن جرائ األمريكي
اإلريتريــني  وإن  إريتريــا،  يف  حتــدث 
يعانــون ويفــرون مــن بالدهــم جــراء 
ــاد،  ــع واضطه ــن قم ــه م ــا يواجهون م
ــؤولني. ــبة املس ــوب حماس ــت لوج ودع
افتتاحيتهــا  يف  الصحيفــة  وقالــت 
بالدهــم  يف  يتعرضــون  اإلريتريــني  إن 
ــيت تتعــرض هلــا  للظــروف نفســها ال
أقليــة الروهينغــا يف ميامنــار، أو اهلاربون 
مــن معســكرات االعتقــال يف كوريــا 
ــراء مــا يتعرضــون لــه  ــمالية ج الش
ــع وقتــل واغتصــاب. ــب وجتوي مــن تعذي
يف  اإلنســان  حقــوق  أن  وأضافــت 
ــة،  ــاكات صارخ ــرض النته ــا تتع إريتري
ــرار وركــوب  ــاس إىل الف ــر الن ــا يضط مم
ونســبت إىل   ، أوروبــا   باجتــاه  البحــر 
لألمــم  التابــع  الســامي  املفــوض 
ــول إن  ــني الق ــؤون الالجئ ــدة لش املتح
عــدد اإلريتريــني الطالبــني حــق اللجــوء 
ــن ٤٤٤  ــر م ــل إىل أكث ــي وص السياس
مــا  أو  املاضــي،  العــام  حــىت  ألفــا 
ــكان  ــدد الس ــن ع ــو ١٢٪ م ــكل حن يش

البالــغ ٣,٦ ماليــني نســمة.
وأشــارت إىل أن عــدد اإلريتريــني مــن 
طالــيب اللجــوء إىل أوروبــا وصــل إىل 
الالجئــني  عــدد  مــن   ٪٢٤,٧ معــدل 
إىل  األوســط  الشــرق  مــن  الفاريــن 



ــدة  ــم املتح ــانالتابع لألم ــوق اإلنس حق
االســترقاق  جرائــم  أن   ٢٠١٤ عــام 
القســري  واالختفــاء  والســجن 
واالغتصــاب  واالضطهــاد  والتعذيــب 
والقتــل، واألفعــال الالإنســانية األخــرى 
ــة   ــة ممنهج ــن محل ــزء م ــت كج ارتكب
اخلــوف  لــزرع  النطــاق  وواســعة 
املطــاف  ايــة  ويف  املعارضــة،  وردع 
املدنيــني  الســكان  علــى  للســيطرة 

.١٩٩١ العــام  منــذ  اإلرترييــني 

وأضــاف رئيــس اللجنــة مايــك مسيــث 
ليســت  مســتبدة  دولــة  «إريتريــا  أن 
لديهــا ســلطة قضائيــة مســتقلة 
وال برملــان وال مؤسســات دميقراطيــة، 
وهنــاك جــو مــن اإلفــالت مــن العقــاب 
للجرائــم ضــد اإلنســانية الــيت ترتكــب 

ــرن». ــع ق ــذ رب من
حصلــت  الــذي   - التقريــر  ويؤكــد 
ــو  ــه وه ــخة من ــى نس ــت عل ــرة ن اجلزي
ــني  ــة- أن «اإلريتري ــة األممي ــاين للجن الث
ــؤدون خدمــة عســكرية غــري حمــددة،  ي
التعســفية  لالعتقــاالت  ويتعرضــون 
والتمييــز علــى أســاس الديانــة والعــرق، 
وجرائــم  جنســية  عنــف  وألعمــال 

ــل». قت
اللجنــة  أوصــت  لذلــك،  ونتيجــة 
ــف  ــة مل ــدويل بإحال ــن ال ــس األم جمل
الوضــع يف إريتريــا اىل مدعــي حمكمــة 

العــدل الدوليــة لدراســته.
األعضــاء  الــدول  مــن  كمــا طلبــت 
يف األمــم املتحــدة تنفيــذ واجباــا 
ــتبه يف  ــرد يش ــليم أي ف ــة وتس مبالحق
ــى  ــود عل ــة وموج ــة دولي ــه جرمي ارتكاب

أراضيهــا وفقــا للتقريــر.
يف  تقريــرا  نشــرت  اللجنــة  وكانــت 
فيــه  حتدثــت   ٢٠١٥ يونيو/حزيــران 
علــى  منهجيــة  «انتهــاكات  عــن 
نطــاق واســع» حلقــوق اإلنســان مــن 
قبــل احلكومــة اإلريتريــة، تدفــع آالف 
شــهر،  كل  الفــرار  إىل  املواطنــني 
ومــددت اللجنــة مهمتهــا عامــا واحــدا 
ــد  ــم ض ــرة يف «اجلرائ ــذه امل ــق ه لتحق

اإلنســانية».
ــرن  ــق يف الق ــري مغل ــد صغ ــا بل وإريتري
ــتقالله يف  ــى اس ــل عل ــي، حص األفريق
ــا  ــني عام ــت ثالث ــرب دام ــد ح ١٩٩١ بع
نظــام  البــالد  ويقــود  أثيوبيــا.  مــع 
ــة  ــذ ١٩٩٣ بقبض ــي من ــياس أفورق أس

ــد. ــن حدي م
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ــي  ــط، وه ــر املتوس ــرب البح ــا ع إيطالي
ــع عــدد  ــة م ــى باملقارن ــبة األعل النس
الالجئــني مــن الفاريــن مــن أي دولــة 

أخــرى.
وأضافــت أنــه حبســب تقريــر صــادر 
عــن األمــم املتحــدة، فــإن اإلريتريــني 
بالدهــم جلرائــم ضــد  يتعرضــون يف 
ــري  ــل غ ــد ألج ــل التجني ــانية مث اإلنس
مســمى واالحتجــاز التعســفي وأعمــال 
ــخرة والتعذيــب املمنهــج واإلخفــاء  السُّ
القســري واالضطهــاد علــى أســاس 
ــل. ــاب والقت ــين واالغتص ــي أو دي عرق

الــيت  اجلرائــم  هــذه  أن  وأوضحــت 
ــة  ــون تشــكل إدان يتعــرض هلــا اإلريتري
اإلريتــري  الرئيــس  حلكــم  واضحــة 
زمــام  تــوىل  الــذي  أفورقــي  أســياس 
ــت  ــام ١٩٩١. وأضاف ــالد ع ــور يف الب األم
ــن  ــدان م ــاب يع ــب واالغتص أن التعذي
الظواهــر املنتشــرة يف مرافــق االحتجــاز 
اجلنــود  وأن  والعســكرية،  املدنيــة 
مــن  يفلتــون  باالغتصــاب  املتهمــني 

العقــاب.
ــة  ــرورة إحال ــة إىل ض ــت الصحيف ودع
ــد اإلنســانية املرتكبــة يف  اجلرائــم ض
إريتريــا إىل املحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، 
وضــرورة معاقبــة املســؤولني عــن هــذه 

ــدان. ــيت تقشــعر هلــا األب ــم ال اجلرائ
املصدر : واشنطن بوست, اجلزيرة

األمم المتحدة: جرائم ضد اإلنسانية ترتكب في إريتريا
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بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمــدهللا رب العاملــني والصالة والســالم 
علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني ســيدنا 
ــني  ــه أمجع ــه وصحب ــى ال ــد وعل حمم

وبعــد.
ربــع قــرن مضــى علــى عمــر اســتقالل 
ــد  ــويب ، بع ــتعمار اإلثي ــن اإلس ــا م إرتري
ــل  ــن ِقب ــام م ــات اجلس ــدمي التضحي تق
الشــعب اإلرتــري ، قــدم خالهلــا املهــج 
واألرواح رخيصــًة يف ســبيل االنعتــاق 
مــن الظلــم واالســتبداد والطغيــان ، 
ــة  ــه قراب ــى كاهل ــًا عل ــذي كان جاثي ال
ــني عامــًا ، تعــرض شــعبنا خالهلــا  ثالث
ــان  ــوء واحلرم ــريد ، واللج ــل والتش للقت
يف دول اجلــوار واملهجــر ، جــراء ممارســات 
املســتعمر اإلثيــويب بدعــٍم مباشــر مــن 
ــك  ــن كل ذل ــتعمارية. ولك ــدول االس ال
 ، اإلرتــري  الشــعب  عزميــة  يهــزم  مل 
ــه يف النضــال واجلهــاد  ومل يكســر إرادت
لنيــل حقوقــه املشــروعه يف اإلســتقالل 
، وال شــك فــإن املهمــات العظــام حتتــاج 
إرادة قويــة تستســهل الصعــاب  إىل 
العــدل  دولــة  ببنــاء  املــرام  وحتقــق   ،
والقانــون واحلكــم الرشــيد ، يعيــش 
ــٍن وإزدهــارٍ ورخــاء. فيهــا الشــعب يف أم
ــري  ــعب اإلرت ــر الش ــن عم ــرن م ــع ق رب
برؤيــة  يكتحــل  مل  وهــو  مضــى 
يتــذوق  ومل   ، احلقيقــي  االســتقالل 
ــا  ــيت طامل ــا ال ــة ومعانيه ــم احلري طع
قــدم يف ســبيلها الغــايل والنفيــس ، 
ــن  ــني م ــرة االنتهازي ــلط زم ــك بتس وذل
ــام  ــاك بزم ــعبية ، واإلمس ــة الش اجلبه
الوطــن ، ال تقــل إجرامــًا مــن املســتعمر 
اإلثيــويب ، تفننــت يف ممارســة أبشــع 
اإلنتهــاكات يف احلرمــان واملنــع والتعذيب 
بالتجنيــد  بــدءًا   ، اإلرتــري  للشــعب 
ومضايقــة   ، القســري  اإلجبــاري 
ــار  ــته ، وإجب ــه ومعيش ــن يف قوت املواط
ــا  ــى اهلــروب اجلماعــي ، مم الشــباب عل
أدى إىل تعرضهــم للغــرق يف البحــار 
واملحيطــات هربــًا مــن جحيــم إســياس 

أفورقــي وزمرتــه.
ــتقالل  ــن االس ــرن م ــع ق ــد رب ــا بع إرتري

تعيــش حالــة ال حتســد عليهــا ، إقتصاد 
منهــار ، وســيطرة واســتبداد فــردي على 
إدارة البــالد ، وإلغــاء كامل للمؤسســات 
احلكوميــة والدســتورية ، ووجــود صــراع 
بــني  الدولــة  القــوى يف  مراكــز  بــني 
جنــراالت النظــام ، وخلخلــة أمنيــة 
داخــل البــالد ، وحالــة ترقــب وقلــق بــني 
املواطنــني عــن املصــري املجهــول والقــامت 
، وهــروب منظــم لقــادة اجليــش مــن ذوي 
الرتــب العاليــة واجلنــود إىل دول اجلــوار ، 
وانســداد أفــق النظــام يف عالقاتــه مــع 
ــع  ــويت) ، ومن ــا وجيب ــوار (إثيوبي دول اجل
ــه مــن  ــري إىل وطن عــودة الشــعب اإلرت
أرض املهجــر ، وعالقــات متأزمــة مــع 
املجتمــع الــدويل ، وتضييــق اخلنــاق على 
اإلنســانية  اجلرائــم  بســبب  النظــام 
ــري  ــعب اإلرت ــد الش ــها ض ــيت ميارس ال
ــن  ــذي م ــي ال ــر األمم ــل يف التقري املتمث
ــادم يف  ــو الق ــته يف يوني ــع مناقش املزم

ــس األمــم املتحــدة. جمل
ــع  ــد رب ــا بع ــتقالل إرتري ــرى اس ــر ذك مت
قــرن (اليوبــل الذهــيب) مــن االســتقالل 
إىل  ســوء  مــن  متــر  شــعبنا  وحالــة 
ــة  ــات اهلمجي ــراء املمارس ــواء ج األس
مــن ِقبــل النظــام ، حيــث عمــد النظــام 
ــاة املعيشــية  ــى احلي يف التضييــق عل
وفــرض  اإلرتــري  للمواطــن  املتأزمــة 
ــتيالء  ــارج ، واالس ــاوات يف اخل ــه األت علي
علــى أمــوال مواطــين الداخــل حبجزهــا 
يف بنــوك النظــام بغيــة اســتثمارها 
ملصاحلــه اخلاصــة ، وممارســة االبتــزاز 
ــل  ــن مح ــه م ــن ، ومنع ــري املواط لتفق
أكثــر مــن ثالثــة آالف نقفــة ، ومــن 

خيالــف ذلــك يتــم تقدميــه إىل حماكمات 
جنائيــة . وهــذه جرائــم أخــرى تضاف يف 
ســجله احلافــل باجلرائــم مبنــع وممارســة 
ــك  ــن يف التمل ــي للمواط ــق الطبيع احل
ــى حــر مالــه ، واالســتفادة منهــا  عل

ــاء. ــا ش ــف م ــىت وكي م
قــوى املعارضــة اإلرتريــة جيــب أن تتحمل 
املطالــب  حتقيــق  يف  مســئولياا 
ورفــع   ، اإلرتــري  للشــعب  املشــروعة 
الظلــم عنــه ، وذلــك بتوحيــد جهودهــا 
ــم  ــع تعاظ ــم مســئولياا م ، وتتعاظ
ــة  ــام اإلجرامي ــة النظ ــتمرار ممارس واس
جتــاه شــعبنا ، ممــا حيتــم علينــا تضافــر 
إىل  اجلمــود  وجتــاوز مرحلــة   ، اجلهــود 
يف  تســهم  الــيت  العمليــة  املراحــل 

ــام . ــذا النظ ــة ه ــريع إزال تس
اإلرتــري ســوف يســتمر يف  الشــعب 
ــروعة  ــه املش ــزاع حقوق ــه وانت مطالبت
الــيت حرمهــا منــه النظــام ، حــىت 
 ، القانونيــة  حقوقــه  بــكل  يتمتــع 
ــون  ويتســاوى فيهــا اجلميــع أمــام القان
ــون  ــيادة القان ــرم س ــة حتت ــل دول ، يف ظ
ــإذن اهللا  ــيد . وب ــم الرش ــع للحك وختض
ــه  ــرح في ــذي يف ــوم ال ــأيت الي ــوف ي س
شــعبنا بنيــل حقوقــه كاملــًة ، بعــد أن 
حــرم منهــا لربــع قــرن بعــد اإلســتقالل. 
 ِ ــرِ اهللاَّ ــوَن بِنَْص ــرَُح اْلُمْؤِمنُ ــٍذ يَْف { ويَْوَمئِ
يَنُصــرُ َمــن يََشــاء وَُهــوَ اْلَعزِيــزُ الرَِّحيــُم} 
ــرَ  ــَنّ أَْكثَ ــرِهِ وَلَِك ــى أَْم ــبٌ َعلَ {وَاَهللاُّ َغالِ

ــوَن} ــاِس ال يَْعلَُم النَّ
مكتب اإلعالم 

للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري
٢٠١٦/٠٥/٢١

بيان املؤمتر اإلسالمي اإلرتري




٩الرسالة ـ العدد  ٢٢



يف ١٩٩١/٠٥/٢٤م أعلــن عــن اســتقالل 
ــالء  ــويب جب ــتعمار اإلثي ــن االس ــا م إرتري
جيشــه بعــد كفــاح مســلح امتــد 
فيهــا  قــدم   ، عامــًا  ثالثــني  لقرابــة 
والنفيــس  الغــايل  اإلرتــري  الشــعب 
يف ســبيل نيــل احلريــة والكرامــة. ومت 
تأكيــد االســتقالل بإجــراء اســتفتاء 
ــة  ــة العربي ــراف اجلامع ــت إش ــام حت ع
الوحــدة  ومنظمــة  املتحــدة  واألمــم 
اإلفريقيــة ، وجــاءت النتيجتــه ٩٩,٨٪ 
تاريــخ  ومنــذ   ، االســتقالل  لصــاحل 
١٩٩٣/٠٥/٢٣م)  ـ  (١٤١٣/١٢/٠١هـــ 
مســتقلة  دولــة  إرتريــا  أصبحــت 
١٩٩٣/٠٥/٢٨م  ويف   ، ســيادة  ذات 
ــم  ــة األم ــًا عضوي ــا رمسي ــت إرتري نال
ويــأيت   . اإلفريقــي  واإلحتــاد  املتحــدة 
االســتقالل تتوجيــا ملجاهــدات ونضــاالت 
الشــعب اإلرتــري ، حيــث بــدأ مقاومتــه 
الســلمية لنيــل حقوقــه منــذ عــام 
١٩٤٢م حــىت أعلــن ثورتــه املســلحة يف 
ــا  ــم إرتري ــد أن مت ض ١٩٦١/٠٩/٠١م بع
بالقــوة  ١٩٥٢م  عــام  يف  إثيوبيــا  إىل 
ــالس  ــي س ــل هيل ــن ِقب ــكرية م العس

ــداب  ــرة االنت ــًا عــرض احلائــط بفت ضارب
ــري . ــر املص ــق تقري حل

 ٢٠١٦/٠٥/٢٤ الثالثــاء  يــوم  ويف 
ــرين  ــة والعش ــرى اخلامس ــت الذك كان
ــا  احتفــل  والــيت   ، لالســتقالل 
كٌل  واخلــارج  الداخــل  يف  اإلرتريــون 
فيهــا  يســتعيد  اخلاصــة  بطريقتــه 
ومعــاين  واحلريــة  االســتقالل  معــاين 

الوطــن. 
ــيء ،  ــا ش ــتقالل ال يعادهل ــة االس فرح
ــج  ــورًا بامله ــأيت ممه ــا ي ــًة عندم وخاص
للعــدل  تتــوق  كانــت  الــيت  واألرواح 
وبالرغــم  واالزدهــار.  واألمــن  واحلريــة 
مــن مــرور ربــع قــرن مــن االســتقالل مل 
ــري ـ مــع األســف  يعــرف الشــعب اإلرت
ــة  ــتقالل واحلري ــىن االس ــديد ـ مع الش
والكرامــة الــيت ناضــل مــن أجلهــا، 
ــوأ حالتــه مــن  ــش يف أس ومــازال يعي
مــن  الداخلــي  واالســتعمار  احلرمــان 
ِقبــل الطغمــة احلاكمــة يف أمســرا. 
وقــد انعكــس ذلــك يف حياتــه اليوميــة 
كل  انعــدام  إىل  إضافــة  واملعيشــية 
يف  املتمثلــة  األساســية  اخلدمــات 

ــم ،  ــة والتعلي ــاء والصح ــاء وامل الكهرب
مــع العجــز التــام مــن ِقبــل النظــام يف 
توفــري ســبل احليــاة الكرميــة ، بــل قيامه 
وترحالــه  حلــه  يف  املواطــن  مبحاربــة 
ــة  ــه اليومي ــه يف حيات ــق علي والتضيي
وكأنــه ليــس مواطنــًا إرتريــًا لــه احلــق يف 

ــرمي. ــش الك العي
وعشــية ذكــرى اإلســتقالل هلــذا العــام 
ــم  ــة لألم ــررة اخلاص ــذرت املق ٢٠١٦ ح
املتحــدة حــول حقــوق اإلنســان يف إرتريــا 
(شــايال كيثــارو) مثــن فــراغ دســتوري 
قائــم يف البــالد منــذ عــام ١٩٩٧، داعيــًة 
النظــام اإلرتــري إىل تبــين الدميقراطيــة 
وســيادة القانــون مــن أجــل حتقيــق رؤيــة 
االســتقالل الــذي نالتــه يف ٢٤ مايــو عام 
ــرت  ــد أق ــارو) ق ــًا لـــ (كيث ١٩٩١. ووفق
ــه مل  ــا دســتورًا يف عــام ١٩٩٧ لكن إرتري
ــاروث)  ــت ( كيث ــًا. وأضاف ــق مطلق يطب
ــى  ــة عل ــة الفردي ــون احلري ــب أن تك جي
ــة  ــين ، حري ــتقالل الوط ــتوى االس مس
ــري  ــل والتعب ــري والعق ــري والتفك الضم
وحريــة احلصــول علــى عمــل والتثقيــف.
ــرن  ــع ق ــد رب ــتقالل بع ــرى اإلس ــر ذك مت
والســجون مــألى بالشــرفاء واألحــرار 
الذيــن يننتظــرون حلظــة اإلفــراج عنهــم 
ــرهم املكلومــة  ــا تنتظرهــم أس ، كم
كلمــا الحــت أو أزفــت ذكــرى االســتقالل 
يف األفــق ، ولكنهــا متــر وتتجــدد معهــا 
أمــام  آماهلــم  وتتحطــم  آالمهــم 
صخــرة التعنــت الديكتاتــوري الــذي 
يرقــص يف يــوم االســتقالل متناســيًا 
اجلراحــات واآلالم واجلماجــم الــيت شــيد 
االســتبداد  مملكــة  عليهــا  النظــام 

ــربوت والطغيــان .  ــر واجل والقه
متــر علينــا ذكــرى اســتقالل إرتريــا بعــد 

ربــع قــرن واحليــاة اإلرتريــة تشــهد :
ــا تامــا يف الشــرعية الدســتورية  • غياب
وفشــال ذريعــا يف بنــاء دولــة املؤسســات. 

حصاد ربع قرن الستقالل إرتريا
تقرير عن :
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واالســتقرار والعــدل  األمــن  • غيــاب 
العامــة. واحلريــات 

مشــل  خانقــا  اقتصاديــا  إيــارا   •
كافــة مناحــي احليــاة يف إرتريــا عــدا 
مــع  القمعيــة  النظــام  مؤسســات 
غيــاب السياســات االقتصاديــة للدولــة. 
• غيــاب التنميــة يف كافــة أحنــاء البــالد 
البنيــة  مقومــات  أبســط  وانعــدام 
التحتيــة للدولــة كواحــدة مــن مظاهــر 

ــادي.  ــار االقتص االي
ــة  ــة التعليمي ــا يف العملي ــلال تام • ش
وذلــك بتجيــش الطــالب والطالبــات 
اإلجبــاري  التدريــب  فيمعســكرات 

والــيت ال ايــة هلــا. 
ــاالت  ــه االغتي ــا تصاحب ــا أمني • انفالت
ــت  ــيت أضح ــة وال ــات الدموي والتصفي
ــم  ــام القائ ــل النظ ــارزة يف ظ ــة ب مس
ــام لســيادة الدولــة  مــع غيــاب شــبه ت
ــة  ــوك الدول ــرقات بن ــار س ــث أنتش حي

ــن. ــل املتنفذي ــن ِقب م
دول  إىل  ومســتمرا  متزايــدا  هروبــا   •

اجلــوار مــن املدنيــني. 
كبــري  ســجن  إىل  البــالد  حتويــل   •
ــت وطأتــه الشــرفاء واألحــرار  يئــن حت
ــن  ــع الكثريي ــا دف ــا ، مم ــاء إرتري ــن أبن م
ســبل  عــن  البحــث  إىل  (جمربيــن) 
ــالص) ، أو خــوض غمــار املجهــول  (اخل
ــوت  ــه امل ــريًا مــا تكــون ايات ــذي كث ال
ــايف الصحــارى وجماهــل  املحقــق يف في

البحــار. 
• تذمــرا وإســتياء واســعا يف أوســاط 
إعــداد  وتزايــد   ، النظاميــة  القــوات 
ــرية إىل  ــب الكب ــن ذوي الرت ــني م اهلارب
خــارج الدولــة مــن خمتلــف القطاعــات 

وطلــب اللجــوء السياســي . 
ويف ظــل هــذه املعطيــات املؤملــة ال شــك 
أن االحتفــال باالســتقالل يــأيت منقوصًا 
ــة ،  ــال الفرح ــه إكتم ــتحيل مع ، وتس
الــيت طاملــا حلــم ــا شــعبنا البطــل 
ــن  ــرن م ــف ق ــاء نص ــكان زه يف كل م
ــه املجيــدة ،  الزمــان منــذ تأســيس ثورت

وربــع قــرن مــن بعــد اإلســتقالل. 


ــرة  ــة لفت ــا حبكومــة مؤقت تُحكــم إرتري
ربــع قــرن مــن الزمــان عــرب نظــام احلــزب 
الواحــد وتكريــس حكــم الفــرد الواحــد 
مــع منــع أي نشــاط لقــوى مناوئــة 
ــاء  ــث ســجن مجيــع رفق ــرى ، حي أخ
دربــه يف الثــورة وكبــار موظفــي الدولــة 
ــه أن  ــف ل ــدءًا مــن عــام ٢٠٠١م . فكي ب

ــا  ــارس حقه ــة أن مت ــمح للمعارض يس
ــا ؟ ــي يف وطنه الطبيع


يعمــل النظــام علــى التجهيــل املتعمد 
جليــل كامــل مــن أبنــاء شــعبنا ، وذلــك 
عندمــا اختــذ قــرار التعليم بلغــة األم ، مث 
جتييــش الطــالب يف الســلك العســكري 
أمســرا  جامعــة  تدمــري  مث  ومــن   ،
الوحيــدة يف الدولــة بتشــتيت كلياــا 
ــة  ــة املختلف ــدن اإلرتري ــا يف امل وتوزيعه
ــة  ــة التعليمي ــات البيئ ــر ملقوم ، تفتق
يف  التعليمــي  الــكادر  ضعــف  مــع 
املؤسســات التعليميــة نتيجــة ضعــف 

ــم. ــام يف التعلي ــاق الع اإلنف


ــا  مــن الناحيــة االقتصاديــة تعتــرب إرتري
يتحــرك  ال  الــيت  الوحيــدة  الدولــة 
فيهــا املؤشــر االقتصــادي ، حيــث ال 
ــة وال خطــط  توجــد سياســة اقتصادي
يف  يســيطر  النظــام  رأس   ، تنمويــة 
ــة ومــن أمههــا  مجيــع مفاصــل الدول
ــر املاليــة  االقتصــاد ، فاســياس هــو وزي
وهــو البنــك املركــزي ، وهــو مــن يضــع 
واملاليــة  االقتصاديــة  السياســات 
والنقديــة حســب هــوى نفســه ، وأخــريًا 
قــرار تغيــري العملــة الــيت يهــدف منهــا 
ــل  ــى مفاص ــيطرة عل ــن الس ــدًا م مزي
الدولــة وإفقــار املجتمــع حبجــز أمواهلم 

ــام.  ــوك النظ يف بن


عــام  منــذ  املســتعمر  إبــان  إرتريــا 
١٩٢٨م – ١٩٥٤م كانــت تصــدر عشــرين 
بعــد  العربيــة.  باللغــة  صحيفــة 
صــدور قانــون الصحافــة يف منتصــف 
مت  النظــام  ِقبــل  مــن  التســعينيات 
ــة  ــف اخلاص ــن الصح ــدد م ــاء ع إنش
ــام النظــام اإلرتــري  ــام ٢٠٠١م ق ويف ع
بإغــالق كل الصحــف اخلاصــة الــيت 
كان يصــل عددهــا ٦ صحــف وإعتقــال 
زالــوا  ومــا  ــا  العاملــني  مجيــع 
ــجون النظــام. وتوجــد  ــون يف س يقبع
حاليــًا صحيفــة واحــدة يف إرتريــا تابعــة 
ــة.  ــة والتقريني ــة العربي ــام باللغ للنظ
حلريــة  العاملــي  التصنيــف  وحســب 
ــلون  ــة مراس ــًا ملنظم ــة ووفق الصحاف
بــال حــدود يف تقريرهــا األخــري فــإن إرتريــا 
كوريــا  مــن  أدىن  مرتبــة  يف  ســجلت 
ــة الصحافــة. الشــمالية يف جمــال حري

 قرارات األسرة الدولية ضد النظام:
األســرة الدوليــة بالرغم مــن االنتهاكات 
الواضحــة يف حقــوق اإلنســان الــيت 
ميارســها النظــام ضــد شــعبه إال أــا 
ــت  ــث حكم ــدًا. حي ــة ج ــل خجول تظ
هيئــة التحكيــم الدائمــة يف الهــاي، 
ــة املتخصصــة  وهــي املحكمــة الدولي
يف فــض املنازعــات بــني الــدول حكمــت 
علــى النظــام اإلرتــري بدفــع مثانيــة 
ماليــني يــورو إىل إثيوبيــا، وذلــك تعويضًا 
ــذي تســببت فيــه بــني  علــى الضــرر ال
عامــي ١٩٩٨ و٢٠٠٠ خــالل احلــرب الــيت 
اندلعــت بــني البلديــن. وحكــم القضــاة 
ــة التحكيــم الدائمــة   اخلمســة يف هيئ
بــأن يدفــع النظــام اإلرتــري ١٢٣ مليــون 
يــورو لتغطيــة عــدة دعــاوى مــن بينهــا : 
التســبب يف خســارة للخطــوط اجلويــة 
اململوكــة للدولــة اإلثيوبيــة ، والفشــل 
ــاءة  ــني، وإس ــني إثيوبي ــة مدني يف محاي
معاملــة ســجناء احلــرب.  كمــا حكمت 
ــع  ــا بدف ــى إثيوبي ــم عل ــة التحكي هيئ
١١٥ مليــون يــورو تعويضــًا لألضــرار 
ــا،  ــكات يف إرتري الناجتــة عــن تدمــري ممتل
إرتريــني،  مدنيــني  ســجن  وبســبب 
ــني  ــارق ب ــية. (الف ــم بوحش ومعاملته
ــاحل  ــورو لص ــون ي ــو ٨ ملي ــني ه املبلغ
الضخمــة  املبالــغ  وهــذه  إثيوبيــا). 
أجــرب النظــام لدفعهــا جــراء تصرفاتــه 
ــة  ــة والبني ــق يف التنمي ــًا أن تنف عوض
معانــاة  لتخفيــف  للدولــة  التحيــة 

ــعب. الش
ــاءًا علــى الشــكاوى املتعــددة الــيت  وبن
ــاورة  ــدول املج ــض ال ــا بع  ــت تقدم
ضــد إرتريــا وخاصــة بعــد ظهــور إرتريــا 
داعمــًا والعبــًا رئيســيًا لبعــض احلــركات 
الصومــال  يف  اإلســالمي  االجتــاه  ذات 
ــم (  ــن قــراره رق ــس األم ــدر جمل ، أص
والقاضــي   ٢٠٠٩/١١/٢٣ يف   (  ١٩٠٧
بفــرض عقوبــات علــى النظــام اإلرتــري 
تشــمل حظــر الســفر ملســئولني يف 
 ، األســلحة  توريــد  وحظــر   ، الدولــة 
البنــوك  الدولــة يف  أرصــدة  وجتميــد 
ــري  ــام االرت ــدور النظ ــك ل ــة ، وذل الدولي
واحتاللــه  الصومــال  يف  الســليب 
ــويت  ــع جيب ــا م ــازع عليه ــي متن ألراض

بالقــوة العســكرية.
ــرين  ــة والعش ــته السادس ــالل جلس خ
قــرر   ٢٠١٤ يونيــو  انعقــدت يف  الــيت 
التحقيــق  جلنــة  إنشــاء  املجلــس 
األمميــة مبوجــب قــرار جملــس األمــم 
ــم ٢٦/٢٤  ــان رق ــوق اإلنس ــدة حلق املتح
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الصــادر يف يونيــو ٢٠١٤ ، ملــدة ســنة 
وذلــك   ، للتمديــد  قابلــة  واحــدة 
ــن  ــة م ــة متنوع ــق يف جمموع للتحقي
ــام  ــها النظ ــيت ميارس ــاكات» ال «اإلنته
ــل  ــات القت ــك «عملي ــا يف ذل ــري مب اإلرت
واإلختفــاء  القضــاء  نطــاق  خــارج 
التعســفية  واالعتقــاالت  القســري 
واحلبــس اإلنفــرادي، والتعذيــب، والقيــود 
املدنيــة  احلريــات  علــى  املفروضــة 
ــدام  ــر، وانع ــار بالبش ــانية، واالجت واإلنس
ــية  ــروف املعيش ــون، والظ ــيادة القان س

املترديــة».
األوريب  الربملــان  اختــذ   ٢٠١٦/٠٣/١٠ يف 
قــرارًا تارخييــًا خبصــوص أوضــاع حقــوق 
االنســان يف إرتريــا والــيت أوضــح الربملــان 
ــصٍّ  ــادة وتق ــة ج ــة ايل دراس ــا حباج أ
الربملــان يف هــذا  دقيــق. حيــث أكــد 
ــني  ــرك اإلرتري ــباب ت ــم أس ــرار أن أه الق
بالدهــم والتشــرد يف أحنــاء العــامل يعــود 
إىل الوضــع املتــردي حلقــوق اإلنســان 
وبرنامــج العبوديــة املســتمرة واملســمى 
زورًا وتانــًا باخلدمــة الوطنيــة اإللزامية 
الــيت ال ايــة هلــا. وربــط القــرار بــني 
الوضــع احلــايل ومــا صــدر ســابقًا عــن 
ــا  ــوص م ــدويل خبص ــن ال ــس األم جمل
ــرار  ــن أض ــني م ــني اإلرتري ــق بالالجئ حل
ــرب  ــل أع ــياق متص ــم. ويف س يف بالده
البالــغ  أســفه  عــن  األوريب  الربملــان 
ــه االحتــاد  ــا ســبق أن صــادق علي لِــَمــ
األوريب مــن منــح النظــام اإلرتــري دعمــًا 
ماليــًا مببلــغ ٢٠٠ مليــون يــورو دون األخذ 
ــان  ــاوف وحتفظــات الربمل ــار خم يف االعتب
األوريب حــول الوضــع اإلنســاين يف إرتريــا. 


اإلرتريــني  الالجئــني  معانــاة  امتــدت 
ــدأت  ــيت ب ــرن ال ــف ق ــن نص ــر م ألكث
االجتيــاح  عقــب  ١٩٦٧م  عــام  منــذ 
املاضــي.  القــرن  يف  إلرتريــا  اإلثيــويب 
ــة كان  ــي اإلرتري ــر لألراض ــد التحري وبع
 ، للعــودة إىل وطنــه  يتــوق  الشــعب 
ولكــن وجــد أمامــه عقبــة مل يتوقعهــا 
وهــي تنكــر النظــام جلميــع املهاجريــني 
اإلرتريــني يف أرض الســودان ، وذلــك لكــي 
ال حيــدث تغيــريًا دميغرافيــًا علــى اخلارطة 
ظنــه  حســب  البــالد  يف  الســكانية 
ــن  ــدالً م ــه القاصــر . فب ــض وخيال املري
ــه  ــرد ومكافأت ــعب املش ــتقبال الش اس
ملــا قدمــه مــن تضحايــت إبــان مرحلــة 
وضمــان  وإيوائــه  الوطــين  التحــرر 
يتــذوق  مل  الــذي  واإلســتقرار  األمــن 

طعمــه منــذ ســنني ، أصبــح الشــعب 
ــم  ــة املته ــره يف خان ــى أم ــوب عل املغل
ــة  ــم املعلب ــام الته ــه النظ ــل ل ، ويكي
ــه  الــيت حالــت بشــكل مؤثــر دون عودت
إىل وطنــه وأرضــه ممــا خيشــى معــه اىل 
إســقاط حــق العــودة بالتقــادم ضمــن 
برجمــة وخطــط أعــدت ســلفًا مــن 
ِقبــل النظــام إلفــراغ البــالد مــن أهلهــا. 
ــا  وفضــالً عــن عــودة الالجئــني إىل إرتري
ــا إىل  ــرة عكســية مــن إرتري ــاك هج هن
الســودان بأســباب عديــدة منهــا القمع 
اخلدمــة  وكذلــك  إريريــا،  يف  واحلــروب 
ــري  ــية غ ــة القاس ــكرية اإلجباري العس
املحــددة مبــدة والــيت تفــرض علــى كل 
مــن ينهــي دراســته الثانويــة االلتحــاق 

ــا.
كان  الالجئــني  عــدد  لتزايــد  ونظــرًا 
معســكر  يف  األول  مســتقرهم 
ــاكل  ــه مش ــد ب ــذي توج ــجراب ال الش
تعليــم  وال  وظائــف  فــال   ، عديــدة 
ــا  ــيت تكفله ــم ال ــع حقوقه ــق م تتس
املواثيــق الدوليــة ، إضافــة إىل األمــراض 
الكثــرية الــيت يســببها تــردي اخلدمــات 
وعــدم  امليــاه  شــح  مــع  الصحيــة، 
ــع  ــك مين ــوق كل ذل ــاء، وف وجــود الكهرب
ــكر إال  ــن املعس ــروج م ــن اخل ــئ م الالج
ــة  ــون فريس ــب ويك ــق التهري ــن طري ع

ســهلة لتجــار البشــر . 


احلــروب  اإلرتــري  النظــام  افتعــل 
اجلــوار  دول  كافــة  مــع  املتتاليــة 
ــام اىل  ــول النظ ــا ، وحت ــة بإرتري املحيط
بــؤرة ــدد األمــن واالســتقرار والســلم 
ــه  ــج عن ــذي نت ــدويل وال ــي وال اإلقليم
ــام ،  ــى النظ ــة عل ــات دولي ــرض عقوب ف
وذلــك جــراء السياســات الصبيانيــة 
الــيت انتهجهــا يف إدارة الدولــة. بيــد أن 
دولــة إرتريــا الوليــدة حباجــة إىل مجيــع 
هــذه الــدول يف االســتفادة مــن خرباــا 
 ، البــالد  شــؤون  إدارة  يف  وجتارــا 
وأيضــًا احلصــول علــى الدعــم املعنــوي 
ــة  ــي الدول ــل ملوظف ــب والتأهي والتدري
الناشــئة. ولكــن ليــس مــن املســتغرب 
ــعبية  ــة الش ــخ اجلبه ــع تاري ــن يتتب مل
ــة  ــي يف سياس ــياس أفورق ــادة إس بقي
اإلقصــاء والتعنــت والتكــرب مــع غيــاب 
 . الدولــة  إلدارة  املســبق  التخطيــط 
ومنــذ الســنة األوىل مــن االســتقالل 
بــدل أن يشــغل الشــعب إلعــادة تعمــري 
مــا دمــره االســتعمار ويوجــه الشــباب 

إىل التنميــة ، اختطــف الدولــة ومواردها 
ــع  ــع مجي ــرب م ــون احل ــرية يف أت البش
دول اجلــوار ، حيــث انعكــس ســلبًا علــى 
مجيــع الــدول الــيت ســاندت اســتقالل 
ــات  ــن مشاكس ــاهدوه م ــا ش ــا مم إرتري

ــوار. ــع دول اجل ــام م النظ
العالقــات  قطــع  مت  الســودان:   •
الدبلوماســية مــع مجهوريــة الســودان 
ــس  ــا يف أم ــت إرتري ــام ١٩٩٤م وكان يف ع
احلاجــة إليهــا وال ســيما وهــي حديثــة 
عهــٍد باإلســتقالل ، ومت تســليم ســفارة 
الســودانية يف  للمعارضــة  الســودان 
خطــوة تتنــاىف مــع مجيــع املواثيــق 
مــن  بالرغــم  الدوليــة.  واملعاهــدات 
أن الســودان هــي أول دولــة اعترفــت 
ــت  ــة فتح ــا ، وأول دول ــتقالل إرتري باس

مقــر ســفارا يف أمســرا.
• اليمــن: النظــام اإلرتــري هاجــم جزيــرة 
حنيــش اليمنيــة حيــث اســتمر القتــال 
فيهــا مــن ١٥ ديســمرب ١٩٩٥ إىل ١٧ 
ــة  ديســمرب ١٩٩٥. ويف ١٩٩٨ أعلنــت جلن
التحكيــم الدائمــة الدوليــة بتبعيــة 

ــش لليمــن. ــل حني أرخبي
ــع  ــو ١٩٩٨ إندل ــا: يف ماي إثيوبي  •
العالقــات  قطــع  ومت  احلــدودي  الــرتاع 
بــني البلديــن. وال يــزاالن النظــام اإلرتــري 
الــال  حالــة  يف  اإلثيوبيــة  واحلكومــة 
حــرب والــال ســلم منــذ الــرتاع املســلح 
بــني عامــي ١٩٩٨ و ٢٠٠٠، وخصوصــًا 
حــول ترســيم حدودمهــا املشــتركة 

البالــغ طوهلــا ١٠٠٠ كــم.
٢٠٠٨/٠٤/١٦م  يف  جيبــويت:   •
النظــام  بــني  حــدودي  نــزاع  اندلــع 
اإلرتــري وجيبــويت وقــد توســط أمــري 
ــة  ــن خليف ــد ب ــيخ مح ــة قطرالش دول
ــن  ــه للبلدي ــاء زيارت ــا أثن ــاين حينه آل ث
ــحب  ــا انس ــى إثره ــل ٢٠٠٨. وعل يف ابري
ــد  ــرية. وق ــن راس دم ــري م ــام اإلرت النظ
ــول  ــًا ح ــم املتحــدة بيان ــدرت األم أص
الــرتاع املســلح ، ومــن مث مت اإلعــالن عــن 
الوســاطة القطريــة بشــكل رمســي يف 

شــهر يونيــو ٢٠١٠.


• اندلعــت يف مايــو ١٩٩٨ إىل يونيو ٢٠٠٠ 
ــات  ــبب اخلالف ــا بس ــا وإرتري ــني إثيوبي ب
ــن ، وقــد تســببت  ــني البلدي ــة ب احلدودي
احلــرب يف خســائر بشــرية قــدرت مبئــات 
اآلالف مــن الطرفــني حيــث يقــدر مبقتــل 

٨٠ الــف جنــدي مــن اجلانبــني .
• يف ٢٥ مايــو ٢٠٠٠ م أعلنــت إثيوبيــا 
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أن احلــرب انتهــت إذ متكنــت القــوات 
اإلثيوبيــة مــن الســيطرة علــى مــا 
يشــكل مــن ربــع األراضــي اإلرتريــة . 
• يف ١٨  يونيــو ٢٠٠٠ وافــق الطرفــان 

ــاوض. ــى التف عل
• وقعــت اتفاقيــة اجلزائــر يف ١٢ ديســمرب 
ــني  ــًا احلــرب ب ــيت أــت رمسي ٢٠٠٠ ال
ــر ،  البلديــن ، وعــرف ذلــك بإتفــاق اجلزائ
ــى تشــكيل  ــة عل ــد نصــت االتفاقي وق
ــدود  ــى احل ــة عل ــة مؤقت ــة أمني منطق
يبلــغ  والــيت   ، وإثيوبيــا  إرتريــا  بــني 
طــول  علــى  كيلومتــر   ٢٥ عرضهــا 
ــة  ــي اإلرتري ــة يف األراض ــدود الواقع احل
ــدة.  ــم املتح ــة األم ــيطرة بعث ــت س حت
وطالــب االتفــاق بإقامــة جلنــة حمايــدة 
الــيت  املعينــة  املناطــق  لتحديــد 
ــع  ــدا توزي ــني أن يعي ــى الطرف ــب عل جي

ــا. ــا فيه قوام
ــن  ــني البلدي ــدودي ب ــرتاع احل ــر ال ــد م وق

ــه:  ــرز مراحل ــن أب ــارات م بعــدة مس
• ١٧  مايــو ٢٠٠٠ فرضــت األمم املتحدة 
ــدة  ــني مل ــى الدولت ــكريًا عل ــرًا عس حظ

عــام.
• ٣٠ يونيــو ٢٠٠٠ مت إنشــاء بعثــة األمــم 
املتحــدة إىل إثيوبيــا وإرتريــا املتألفــة 
ــي  ــكري وموظف ــب عس ــن ١٠٠ مراق م
ــني، يضــاف إليهــم ٤٣٠٠  الدعــم املدني
ــغ  ــاحة تبل ــى مس ــروا عل ــدي إنتش جن
ــن. ــول حــدود البلدي ــى ط ــم عل ٢٥ كل

• يف ديســمرب ٢٠٠١ مت تشــكيل اللجنــة 
ــة املســتقلة  ــة اإلثيوبي ــة اإلرتري احلدودي
 Sir) برئاســة الســري أليــو لوترباخــت
ElihuLauterpacht) ومقرهــا مدينــة 

ــدا. ــاي ولن اله
ــة  ــدرت اللجن ــل ٢٠٠٢ أص • يف ١٣  إبري
ــي  ــة املســتقلة حكمهــا النهائ احلدودي
ــوده  ــدودي ، ومــن أبــرز بن يف الــرتاع احل
ضــرورة ضــم مدينــة بادمــي وتبعيتهــا 

ــا. إىل إرتري
• ويف ٠٤ فربايــر ٢٠٠٣ أعلنــت إثيوبيــا 
احلدوديــة  اللجنــة  حكــم  رفضهــا 
املســتقلة، وجــددت رفضهــا يف رســالة 
ــوم  إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة ي

.٢٠٠٣ ١٩ ســبتمرب 
حظرالنظــام   ٢٠٠٥ أكتوبــر   ٠٥ يف   •
اإلرتــري علــى البعثــة األمميــة اســتعمال 

ــوي. ــا اجل جماهل
• يف ٠٣ نوفمــرب ٢٠٠٥ طلبــت البعثــة 
ــض  ــن لف ــس األم ــل جمل ــة تدخ األممي

ــن. ــني البلدي ــر ب ــؤذن باخلط ــرتاع امل ال

• يف ٠٧ ديســمرب ٢٠٠٥ أعطــى النظــام 
ــاء  ــام ألعض ــرة أي ــة عش ــري مهل اإلرت
ــا، ويف  ــادرة أراضيه ــة ملغ ــة األممي البعث
اخلامــس عشــر مــن الشــهر نفســه 
نقلــت البعثــة بعــض أعضائهــا إىل 

ــا. إثيوبي
• يف ٢٧ فربايــر ٢٠٠٦ طالــب جملــس 
اتفاقيــة  بتطبيــق  الطرفــني  األمــن 

أجــل. دون  اجلزائــر 
األمــم  خفضــت   ٢٠٠٦ يونيــو  أول   •
بعثتهــا  عناصــر  عــدد  املتحــدة 
ــك  ــربرة ذل ــم وم ــن ثلثه ــتغنية ع مس
بعــدم تقــدم الطرفــني بشــأن موضــوع 

حدودمهــا. ترســيم 
النظــام  حــذر   ٢٠٠٧ ســبتمرب  أول   •
اإلرتــري إثيوبيــا إثــر جتــدد الــرتاع احلــدودي 

ــا. بينهم
ــري  • يف ٢٩ ســبتمرب ٢٠٠٧ النظــام اإلرت
اتفاقيــة  بتنفيــذ  إثيوبيــا  يطالــب 

اجلزائــر.
• الســادس مــن نوفمــرب ٢٠٠٧ تصعيــد 
عســكري أوشــك بقيــام حــرب حدوديــة 
عقــب  وإثيوبيــا  إرتريــا  بــني  جديــدة 

ــني. ــني الطرف ــة ب ــات متبادل إام
الــرتاع احلــدودي بــني النظــام اإلرتــري 

وجيبــويت:
ــدودي  ــرتاع احل ــل ٢٠٠٨ ال ــدأ يف ١٦ إبري ب
ــة  ــوات جيبوتي ــني ق ــويت ب ــري اجليب اإلرت
جيبــويت  امــت  حيــث   ، وإرتريــة 
النظــام اإلرتــري بــأن القــوات املســلحة 
األراضــي  اقتحمــت  قــد  اإلرتريــة 
اجليبوتيــة وحفــرت خنــادق علــى جانــيب 
عندمــا  األزمــة  وأشــتدت   ، احلــدود 
بــني  مســلحة  اشــتباكات  اندلعــت 
القــوات املســلحة لــكال البلديــن يف 
ــو ٢٠٠٨.   ــة يف ١٠ يوني ــة احلدودي املنطق
توقفــت االشــتباكات بوســاطة قطريــة 
ــة  ــري دول ــن أم ــخصي م ــل الش بالتدخ
بــن  محــد  الشــيخ  الســابق  قطــر 

خليفــة آل ثــاين.


ــا  ــتقالل لدين ــن اإلس ــرن م ــع ق ــد رب بع
دولــة فاشــلة بــكل املقاييــس واملعايــري 
جملــة  وصفــت  حيــث   ، الدوليــة 
السياســة اخلارجيــة يف عددهــا الصــادر 
الــدول  تصنيــف  يف  ٢٠٠٩م  عــام  يف 
الفاشــلة بالتعــاون مــع بنــك التنميــة 
الدوليــة ، وضعــت إرتريــا ضمــن الــدول 
 Danger الــيت تســمى باخلطــر القــادم

Ahead، وهــي الــدول الــيت متثــل خطــرًا 
الــدول  مؤشــر  تقريــر  ويف   . حمتمــًال 
الفاشــلة لعــام ٢٠١٥ الــذي يضــم ١٧٨ 
دولــة ســجلت إرتريــا ٩٦,٩ نقطــة بزيادة 
ــة  ــت املرتب ١,٤ عــن عــام ٢٠١٤م ، واحتل
رقــم ٢٤ مــن جممــوع الــدول الفاشــلة 
، وفنلنــدا املرتبــة رقــم ١٧٨ الدولــة أقــل 

ــامل. ــالً يف الع فش
ــوم  ــة فاشــلة يق ــاء دول ــات بن إن مقدم
علــى عــدم تقــدمي تصــور سياســي 
وســلعة  مــا،  ملجتمــع  اقتصــادي 
ــية)،  ــلعة سياس ــم س ــي أه ــن (ه األم
الصحيــة،  واخلدمــات  والتعليــم 
واإلشــراف  االقتصاديــة،  والفــرص 
القانــوين لتحقيــق  واإلطــار  البيئــي، 
ــالت  ــائل املواص ــرق ووس ــام، والط النظ
ــاا  ــف مؤسس ــم بضع ــا تتس ، كم
ال  املؤسســات  وهــذه  تصدعهــا،  أو 
تشــتمل علــى التنفيذيــة فحســب، 
ــل والتشــريعية، وكثــريًا مــا تكــون يف  ب
ــة  ــة القضائي ــلة اهليئ ــة الفاش الدول
اهليئــة  مــن  مشــتقة  التشــريعية 
أحــد  يســتطيع  فــال   ، التنفيذيــة 
 ، واإلنصــاف  العــدل  علــى  احلصــول 
ــًا  ــلة فرص ــة الفاش ــح الدول ــث تتي حي
ــر  ــل حتتك ــة ، ب ــري متوازن ــة غ اقتصادي
لقلــة مميــزة وحمــددة ، ويــزداد ثــراء فئــة 
علــى حســاب املجمــوع العــام للشــعب 
ــر الفســاد  ــًا، ويزده ــور جوع ــذي يتض ال
علــى نطــاق تدمــريي ، كذلــك يتــم 
تضليــل الشــعب مبشــاريع ومهيــة دون 
ــراء اجلنــراالت ، علــى حســاب  جــدوى لث
والثــراء   ، الطــيب  واإلمــداد  التعليــم 
ــل  ــث تفش ــة ، حي ــاب الدول ــى حس عل
ــية،  ــا األساس ــد وظيفته ــا تفق عندم
وتتقلــص شــرعيتها، وقــد تنتقــل مــن 

الفشــل إىل االيــار.
املحصلــة مــن كل مــا ذكــر أننــا بصــدد 
ــكل  ــة األركان وب ــلة مكتمل ــة فاش دول
الدولــة  إىل  طريقهــا  يف  املقاييــس 

املنهــارة !!!
والعشــرون  اخلامســة  الذكــرى  متــر 
بشــريات  املنظــور  األفــق  يف  وتلــوح 
اهللا  بــاذن  القريــب  واألمــل  اخلــالص 
تعــاىل تتهــاوى فيــه قــالع وحصــون 
الدكتاتوريــة ، وحينهــا ترتســم لوحــات 
ــرح يف جبــني كل إرتــري حــر يــأىب  الف
الضيــم واخلنــوع ، فهــل حنــن علــى قــدر 

التحــدي املقبــل ؟
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أســباب  عــن  احلديــث  نريــد  عندمــا 
عــدم فاعليــة قــوى املعارضــة اإلرتريــة 
والبحــث عــن احللــول هلــا جيــب أن 
ــتراتيجي  ــع اجليوس ــتصحب الوض نس
الــذي تعمــل مــن خاللــه . وذلــك لكــي 
الســليم  التشــخيص  مــن  نتمكــن 
ألزمــات املعارضــة إنطالقــًا مــن الواقــع.
ــارة عــن  ومصطلــح الفاعليــة هــي عب
قيــاس لــألداء ، فعلــى الرغــم مــن تنامي 
اجلهــود لــدى الباحثــني يف الوصــول إىل 
أعلــى مســتويات األداء، إال أنــه ال يوجــد 
ــدالت  ــد مبع ــا يُقص ــاري مل ــري معي تفس
األداء العــايل أو لكيفيــة الوصــول إليها 
. لــذا وحنــن نبحــث عــن فاعليــة لقــوى 
ــالع  ــن االط ــد م ــة ال ب ــة اإلرتري املعارض
يف  املختلفــة  النظــر  وجهــات  علــى 
يف  تســاعدنا  لكــي    ، الصــدد  هــذا 
والفاعليــة  املعــدالت  تلــك  حتقيــق 
العاليــة يف األداء. ولعــل هــذا مــا حيــدد 
ــرف بـــ (  ــيت تُع ــة وال ــح الفاعلي مالم
وصــول املنظمــة إىل احلــدود القصــوى 

ضعف فاعلية قوى املعارضة اإلرترية 


الكتابــات  أفضــل  ومــن  األداء).  مــن 
ــة  ــوم الفاعلي ــد مفه ــة يف حتدي العلمي
ــان  ــن هريم ــا أورده كل م ــة م التنظيمي
اللذيــن   (Herman & Renz) رنــز   و 
ــات أساســية يف  ــعة افتراض حــددا تس
ــن  ــة م ــتويات عالي ــق مس ــق حتقي طري

ــة. الفاعلي
التنظيميــة يف حقيقتهــا  الفاعليــة 
عبــارة عــن جمــال حيــوي للمقارنــة 
واملقاربــة ، فاملحــدد لفاعليــة التنظيــم 
هــو مقارنــة أو مقاربــة أدائــه بغــريه 
مــن املمارســات املتميــزة . ومفهــوم 
الفاعليــة التنظيميــة متعــدد اجلوانــب 
قيــاس  مثــالً  ميكــن  وال   ، واألبعــاد 
الفاعليــة التنظيميــة ألي تنظيــم مــن 
ــادة يف  ــد . والقي ــر أداء واح ــالل مؤش خ
ــع  ــن يصن ــي م ــي ه ــان السياس الكي

الفــارق يف الفاعليــة التنظيميــة . 
ــات  ــن الدراس ــد م ــد يف العدي ــد وج فق
أن هنــاك معامــل ارتبــاط عــال موجــب 
والفاعليــة  القيــادة  فاعليــة  بــني 

التنظيميــة  الفاعليــة  التنظيميــة.  
هــي بنــاء إجتماعــي حميــط بالتنظيــم 
ــاج  ــب إنته ــة يف األداء يتطل .  والفاعلي

ــليمة .  ــة س ــات إداري ممارس
وانطالقــًا مــن هــذا ولتحديــد مؤشــرات 
الفاعليــة ألي كيــان ال بــد مــن الوقــوف 
علــى جمموعة مــن القدرات األساســية 
إلدارة األداء فيهــا بصــورة فاعلــة ، ولعل 
ــدرة  ــل يف الق ــدرات تتمث ــذه الق أوىل ه
االســتراتيجية ، وتتضمــن القــدرة علــى 
أدائهــا والتكيــف مــع  املحافظــة يف 
ــة.  ــة اخلارجي ــة يف البيئ ــريات احلادث املتغ
وميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل الوعــي 
 ، املســتمر  األداء  وقيــاس  بالتغــريات 
وتــربز القــدرة القياديــة كثــاين القــدرات 
ــم ،  ــة التنظي ــد فاعلي ــة يف حتدي املهم
وتتمثــل هــذه القــدرة يف حتديــد وجهــة 
التنظيــم (اهلــدف)، ومــن مث اصطفــاف 
بغيــة  مواردهــا  وتوجيــه  أنشــطتها 
ــدف)  ــة (اهل ــك الوجه ــول إىل تل الوص
ــزة  ــة حمف ــج نوعي ــين برام ــن مث تب ، وم
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لتحقيــق تلــك الرؤيــة وإزالــة املعوقــات 
ــيت تعتــرض الســري حنــو  واملشــكالت ال
اهلــدف املحــدد . ثالــث القــدرات تتمثــل 
يف القــدرة اإلداريــة ، وتُعــىن بضمــان 
الكفــاءة والفاعليــة يف توظيــف املــوارد 
ــة  ــيق وتنمي املختلفــة مــن خــالل تنس
ــتغالل  ــتغالهلا االس ــوارد واس ــك امل تل
ــة  ــأيت القــدرة الفني ــل . يف حــني ت األمث
رابعــًا يف مســار التحــول حنــو الفاعليــة 
، وتشــري إىل القــدرة علــى تصميــم 
ــة  ــاءة وفاعلي ــات ذات كف ــدمي خدم وتق
عاليــة. وأخــريا يتطلــب وجــود الفاعليــة 
التحديــث  علــى  قــدرة  التنظيميــة 
والتطويــر، واملتمثلــة يف قــدرة التنظيــم 
علــى التغيــري واالبتــكار مــن خــالل 
إنتهــاج أســاليب تواصــل مســتمرة 
ــائل  ــاع القــرار ووس مــع القواعــد وصن
اإلعــالم ، وعكــس ذلــك يف براجمهــا 

ــا.   وخدما
بنــاءًا علــى مــا تقــدم وباســتقراء واقــع 
قــوى املعارضــة وأحواهلــا فــإن أســباب 
حســب  أحددهــا  فاعليتهــا  عــدم 

ــاآليت : ــع ب ــري املتواض تقدي

•
املعارضــة  تتميــز ــا  أبــرز صفــة 
فيمــا  الثقــة  فقــدان  هــو  اإلرتريــة 
 ، طيفهــا  ألــوان  مبختلــف  بينهــا 
وهــذه املشــكلة نابعــة بــأن مجيــع 
التنظيمــات اإلرتريــة اإلســالمية منهــا 
والعلمانيــة إنشــطرت مــن بعضهــا 
البعــض ، ويف التعامــل اليومــي اجلميــع 
ينطلــق بعقليــة اخلــالف الــذي وقــع 
يتعاملــوا  ومل   ، الســابق  يف  بينهمــا 
بواقــع اليــوم ومــا ميليهــم عليهــم 
مســؤوليام جتــاه الوطــن ، وإمنــا يتــم 
التعامــل باخلالفــات واملــرارات الســابقة ، 
وهــذا بــدوره يــؤدي إىل عــدم التقــدم يف 
أي مشــروع عملــي ، ممــا تســبب يف عــدم 

فاعليــة املعارضــة!!
الواقــع مــا العمــل  يف مثــل هكــذا 
هــل باإلمــكان إجيــاد احلــل وكيــف ؟ 
ــاد  ــكان إجي ــع باإلم ــري املتواض يف تقدي
إذا  احللــول جلميــع قضايانــا ، فقــط 
ــتعداد  ــية واإلس ــرت اإلرادة السياس توف

 . النفســي 
اخلطــوة األوىل هــي اإلعتــراف باآلخــر دون 
ــروح  ــا ب ــع بعضن ــل م ــاء والتعام إقص
ــه ،  ــو علي ــا ه ــى م ــد عل ــق الواح الفري
ــب أن  ــا جي ــة مب ــوم وعقلي ــس مبفه ولي

ــه. ــون علي يك
ــع  ــوب مــن اجلمي ــة مطل اخلطــوة الثاني
الدخــول يف احلــوارات العمليــة املباشــرة 
ــاوف  ــة كل املخ ــفافية ، وإزال ــكل ش ب
تكــون  الــيت  البينيــة  والتحفظــات 
ســببًا يف عــدم االنســجام بــكل وضــوح 
املصلحــة  االعتبــار  يف  واضعــني   ،
اخلالفــات  وجتــاوز   ، العليــا  الوطنيــة 
الســابقة مــن أجــل مصلحــة هــذا 

الشــعب والوطــن املكلــوم. 
الثقــة  تعزيــز  مطلــوب  اخلالصــة 

 . لبينيــة ا

•
قــوى  خالفــات  مجيــع  يف  نظرنــا  إذا 
املعارضــة اإلرتريــة مل تكــن يف الربنامــج 
السياســي للتغيــري ، وإمنــا فقــط ملــآرب 
شــخصية ، حبيــث املطالــب واملصــاحل 
مجيــع  علــى  تغلــب  الشــخصية 
قضايــا الوطــن . القضايــا الوطنيــة 
املصرييــة مرهونــة بتلبيــة املطالــب 
الشــخصية والفئويــة لبعــض قيــادات 
املعارضــة ، وأي حــراك سياســي مــع 
تلــك  تلبيــة  حــىت  التنفيــذ  وقــف 

املطالــب !! 
يف تقديــري الشــخصي أي تنظيــم أو 
ــرض أن  ــن املفت ــة م ــخصيات قيادي ش
ال تتســبب يف تعطيــل وعرقلــة اجلهــود 
والتوافــق الوطــين مــن أجــل املصلحــة 
يف  تقــدم  أي  وخيتــزل   ، الشــخصية 
العمــل السياســي بتلبيــة مطالبــه 
الشــخصية فقــط ، وإمنــا جيــب تغليــب 
املصــاحل العليــا الوطنيــة علــى مجيــع 
 ، والفئويــة  الشــخصية  املطالــب 
وبذلــك باإلمــكان أن خنطــو خطــوات 
مســؤولية  وتتعاظــم   . األمــام  إىل 
مــع  خالفاــا  جتــاوز  يف  املعارضــة 
ــراع  ــل اإلس ــن أج ــام م ــة النظ غطرس
كابــوس  مــن  الشــعب  ختليــص  يف 
النظــام وممارســاته اإلجراميــة. فهــل 
ــى  ــة عل ــة اإلرتري ــوى املعارض ــون ق تك
قــدر املســؤولية بتغليــب املصلحــة 
املصــاحل  علــى  العليــا  الوطنيــة 

؟  الضيقــة  التنظيميــة 
 

•
مجيــع املكونــات تتحــدث عــن أهدافهــا 
ــذه  ــن ه ــقاط النظــام ، ولك ــو إس وه
ــر  ــددات ، وتفتق ــد إىل املح ــة تفتق الرؤي
إىل األهــداف املرحليــة وآلياــا ، والــكل 

يتحــدث عــن عموميــات يف األهــداف 
الطمــوح  حيقــق  ال  لعمــري  وهــذا   ،
ــام .  ــقاط النظ ــري وإس ــود للتغي املنش
ــدد (  ــدف حم ــود ه ــي وج ــة ه والنتيج
ــوح  ــدم وض ــع ع ــام ) م ــقاط النظ إس
الرؤيــة لتحقيــق هــذا اهلــدف . التغيــري 
ال يتأتــى باألمــاين وإمنــا بتحديــد اهلــدف 
الوســائل  يف  الرؤيــة  وضــوح  مــع 
ــع  ــليم م ــط الس ــات ، وبالتخطي واآللي
إتبــاع األهــداف املرحليــة ( اهلــدف علــى 
املــدى املتوســط وعلــى املــدى البعيــد) 
للوصــول إىل اهلــدف الرئيــس ( الغايــة). 
ــن  ــم م ــة بالرغ ــة اإلرتري ــوى املعارض ق
الفــرص املتاحــة عجــزت عن االســتفادة 
الضبابيــة  يبــني  مــا  وهــذا   ، منهــا 
املفتــرض  مــن  األهــداف.  حتديــد  يف 
حماصــرة النظــام إعالميــًا ودبلوماســيًا 
ــدول  وسياســيًا ، وحشــد دول اجلــوار وال
ــده ،  األقليميــة واملجتمــع الــدويل ض

ــه . ــام ب ــن القي ــذا ممك وه
متنــع  الــيت  األســباب  هــي  فمــا 
ــوات ،  ــذه اخلط ــل ه ــن مث ــة م املعارض
وخاصــة الــيت هــي حتــت مظلــة واحــدة 
تقديــري  يف  ؟   ( الوطــين  املجلــس   )
املتواضــع هناك ســببني : الســبب األول 
: دولــة املقــر الــيت مل تدعــم املعارضــة 
بالقــدر الــذي ميكنهــا مــن أن تكــون 
تســمح  ومل   ، املواجهــة  قــدر  علــى 
نشــاطات  مبمارســات  للمعارضــة 
وعســكرية  وإعالميــة  سياســية 
باإلضافــة   ، حمــدود  مبســتوى  إال 
تنتهجهــا  الــيت  سياســاا  إىل 
والــيت  املعارضــة  مــع  التعامــل  يف 
جعلتهــا يف أســوأ مراحلهــا ضعفــا 
وانقســاما . والســبب الثــاين :هــو أن 
املعارضــة  القيــادات يف  مــن  الكثــري 
اإلرتريــة ميتهنــون املســؤولية والزعامــة 
كوظيفــة ، وال يشــعر أحدهــم بأنــه 
مســؤول لقــوى التغيــري ، فهــو حيافــظ 
الوجاهــة  بــاب  علــى منصبــه مــن 
وإســتحقاق  (برســتيج)  االعتباريــة 
إنتخــايب فــاز بــه ؛ ولذلــك ال يوجــد 
تطويــر يف األفــكار واألداء واســتحداث 
وتفعيــل الوســائل ، والعمــل علــى فتــح 
آفــاق جديــدة يف العالقــات ، والبحــث 
ــر  ــة املق ــايف لدول ــر إض ــل آخ ــن بدي ع
( وال أعــين االســتغناء ) ، وهــذا مــن 
أبســط مقومــات املفاهيــم السياســية 
اخلطــط  يف  بدائــل  لديــك  يكــون  أن 
واالســتراتيجيات يف العمــل ، وهنــاك 
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حتديــد   )  : تقــول  عســكرية  قاعــدة 
اهلــدف البديــل ) ، وهــذا يســتخدم 
املتحركــة.  العســكرية  األهــداف  يف 
السياســة كلهــا حركــة  واألوضــاع 
وتقلبــات ، وواقعنــا يف املعارضة ســاكن 

ال حــراك لــه. 
ــية  ــس السياس ــع الكوالي ــا نتاب عندم
ــه  ــري في ــذي تتغ ــوم ال ــايت الي ــوف ي س
جتــاه  اإلثيوبيــة  احلكومــة  سياســات 
وبالتــايل يتغــري موقفهــا مــن املعارضــة 
للمعارضــة  حــدث  كمــا   ، اإلرتريــة 
يف الســودان  بإيقــاف وحظــر مجيــع 
أنشــطة املعارضــة يف أراضيهــا وإغــالق 
مــن  وغريهــا  املعارضــة  معســكرات 
اإلجــراءات الــيت وصلــت إىل حــد اعتقال 
القيــادات وأمــر مغــادة العديــد منهــم ، 
وكان ذلــك غــري متوقــع للعالقــة القوية 

ــني .  ــني اجلانب ــط ب ــيت ترب ال
ــالً يف أزمــة رئيــس حــزب  ــا قلي إذا رجعن
العمــال الكردســتاين (التركــي) عبداهللا 
أوجــالن يف ايــة تســعينيات القــرن 
املاضــي ، وكيــف ختلــت عنــه كل الــدول 
ــا  ــا زال قابع ــة ، وم ــة واحلليف الصديق
وكذلــك   . إمــرايل  جزيــرة  ســجن  يف 
موقــف احلكومــة التشــادية يف تســوية 
خالفاــا السياســية مــع احلكومــة 
الســودانية ختلــت وطــردت املعارضــة 
الســودانية ، وبالقابــل فعلــت احلكومــة 
الســودانية حيــث طــردت املعارضــة 

ــادية. التش
ــن  ــة ، ولك ــة السياس ــي لعب ــذا ه هك
الســؤال مــاذا حنــن فاعلــون عندمــا 
املوقــف  إىل  اإلثيــويب  املوقــف  يتغــري 
ــا  ــال يدعون ــذا االحتم ــل ه ــليب ؟ ه س
أن نفكــر وخنطــط للبدائــل قبــل حــدوث 
املحظــور ؟ أم ننتظــر حــىت يقــع الفــأس 
ــديد  ــف الش ــع األس ــرأس ؟ م ــى ال عل
تفتقــر املعارضــة وحنــن جــزء منهــا فــن 
ــام  ــك بالقي ــي ، وذل ــويق السياس التس
ــدول  ــض ال ــى بع ــة عل ــارات مكوكي بزي
ــاك  ــالً : هن ــدة مث ــات جدي ــح عالق لفت
ــع  ــتحكم م ــداء مس ــا ع ــا لديه كيني
إســياس أفورقــي لدعمــه إنتحاريــني 
قامــوا بتفجــري يف نــريويب ، وأيضــًا هناك 
جيبــويت الــيت تعيــش حالــة الــال حــرب 
والــال ســلم مــع النظــام اإلرتــري ، وهنــا 
أحتــدث مبــا ميكــن القيــام بــه وال أحتــدث 

ــا .  ــام ــذر القي ــا يتع بقضاي
وعندمــا نتحــدث عــن حتقيــق األهــداف 
 ، مشوليــة  برؤيــة  تكــون  أن  جيــب 

ــالم  ــكري - اإلع ــل العس ــمل العم تش
ـ الدبلوماســية ـ التظاهــر وغريهــا مــن 
الوســائل . العمــل العســكري يصبــح 
مــن اخليــارات املهمــة يف مواجهــة نظام 
ــع ، وال  ــوق اجلمي ــر حلق ــوري يتنك دكتات
حيســن التفاهــم إال بلغــة الرصــاص 
ــدة  ــاك ع ــل هن ــن تظ ــة . لك والبندقي
عوائــق تتمثــل يف (النضــال باملراســلة) 
؛ ألننــا نعيــش خــارج حــدود الوطــن 
مجاهرييــة  حاضنــة  إىل  واإلفتقــار   ،
ــاب  ــع الغي ــة م ــي اإلرتري ــل األراض داخ

ــطني . التــام للناش
العمــل العســكري ضــد نظام مســتبد 
مكتســبات  مجيــع  علــى  يســيطر 
ــوي  ــل ق ــم ومتوي ــاج إىل دع ــة حيت الدول
، وقــوى عســكرية حمترفــة متدربــة 
تقليديــة.  غــري  احلــروب  علــى فنــون 
ــة موافقــة النطــالق العمــل  وإىل خلفي

العســكري . 
ولكــن لدينــا وســائل مل يتــم تفعيلهــا 
مثــالً هنــاك عجــز واضــح يف اســتخدام 
ســالح اإلعــالم ، وهــو ســالح مهــم 
ــن  ــري م ــه كث ــد ب ــاح ال توج ــر ومت ومؤث
يف  يســاعد  بــدوره  وهــذا   . العوائــق 
ــا  تثقيــف الشــعب يف الداخــل ، وميكنن
ــز  ــر احلاج ــه ، وكس ــل مع ــن التواص م
الــذي فرضــه النظــام اإلرتــري إســتطاع 
الداخــل  يف  اإلرتــري  الشــعب  بــني 
إرتريــا  داخــل  يف  الشــعب   ، واخلــارج 

يســيطر علــى فكــره وتوجهاتــه بآلتــه 
اإلعالميــة وحيــاول أن يصــور لــه شــعب 
عمــالء  عــن  عبــارة  بأــم  اخلــارج 
ــو  ــعب وانت ــن ش ــى وزن (حن ــا عل إلثيوبي
شــعب ). باإلضافــة إىل حتريــك عــدد من 
امللفــات اهلامــة ضــد النظــام كملــف 
ــاين (  ــب اإلنس ــف اجلان ــني ، ومل املعتقل
الالجئــني يف الســودان وإثيوبيــا واليمــن) 
، وتفعيــل ملــف جلنــة تقصــي احلقائــق 
ــروب  ــي واحل ــجل اإلجرام ــة ، والس األممي

ــا. ــوار وغريه ــع دول اجل ــة م احلدودي
ــين  ــة يف ظ ــكلة جمتمعي ــاك مش هن
وهــي تتمثــل يف التســرع خلطــف الثمار، 
وحنــن يف العمــل السياســي نعتقــد أن 
خطــوة واحــدة كافيــة للوصــول إىل 
األهــداف املحــددة. واحلــراك السياســي 
ــاج  ــه بعــون اهللا حيت حــىت حيقــق أهداف
إىل صــرب ومصابــرة وجهــد مســتمر 
بــدون كلــل ( ســأصرب حــىت يعجــز 
املتابعــة  الصــرب عــن صــربي ) مــع 

ــدؤب.  ــل ال ــتمرة والعم املس
اخلالصــة اهلــدف جيــب أن يكــون حمّددًا 
ــًا  ــون واقعّي ــًا، وأن يك ــس فضفاض ولي
، قابــل للتحقيــق، وقابــال للقيــاس ، 
واهلــدف كّل شــيء عظيــم مرتفــع، 
القريــب  واملقصــد  الغــرض  وهــو 
املوصــل إىل الغايــة ، فالغايــة املقصــد 
البعيــد، واهلــدف املقصــد القريــب.

 وباهللا التوفيق ..
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عندمــا هاجــر النــيب صلــى اهللا عليــه 
وســلم مــن مكة إىل املدينــة املنورة وجد 
ــانيًا  ــًا وإنس ــًا اجتماعي ــة مزجي يف املدين
متنوعــًا يف تركيبتــه الســكانية مــن 
ــث  ــن حي ــدة ، وم ــن والعقي ــث الدي حي
االنتمــاء القبلــي والعشــائري ، ومــن 
ــرون  ــي ، املهاج ــط املعيش ــث النم حي
األوس  مــن  واملســلمون  قريــش  مــن 
واخلــزرج ، والوثنيــون مــن األوس واخلــزرج 
ــل  ــزرج وقبائ ــن األوس واخل ــود م ، واليه
اليهــود الثالثــة بــين قينقــاع وبــين 
ــن  النظــري وبــين قريظــة واألعــراب الذي
املنــورة  املدينــة  يف  يســكنون  كانــوا 

ــم . وغريه
عليــه  اهللا  صلــى  اســتقر  وحينمــا 
نظامــًا  أســس  املدينــة  يف  وســلم 
الســلمي  التعايــش  أساســه  عامــًا 
املواطنــة  احلديــث  وباملصطلــح   ،
للحفــاظ علــى الســلم األهلــي ، وحنــن 
ــة  ــة اإلثني ــع الثنائي ــا م ــوم يف بالدن الي
والعرقيــة يف أشــد احلاجــة إىل هــذا 
املفهــوم ، مفهــوم أن نعيــش مــع اآلخــر 
ــلم  ــوم الس ــة ، مفه ــوم املواطن ، مفه

األهلــي ، مفهــوم قبــول اآلخــر.
ــني  ومــا دعــاين أن أكتــب يف التعايــش ب
املســلمني والنصــارى يف إرتريــا ، الحظت 
األيــام القليلــة املاضيــة انتشــار  يف 
فيديــو يف وســائل التواصــل االجتماعي 
لشــخص يتحــدث بالتقرينيــة يف عــدة 
ــا  ــري فيه ــت نظ ــا لف ــم م ــا أه قضاي
هــي طــرد املســلمني مــن إرتريــا وتوطــني 
ــري  ــر بــدالً عنهــم . والكث ــع آخ جمتم
ــل  ــائل التواص ــني ورواد وس ــن املثقف م
اإلجتماعــي اســتهجنوا تلــك اللغــة 
ــيت اســتخدمها الشــخص صاحــب  ال
ــخص ال  ــذا الش ــين ه ــو. ويف ظ الفيدي
ــخص  ــه ش ــا أن ــني ، إم ــن اثن ــرج م خي
جاهــل باملجتمــع اإلرتــري ، ال يعــرف 
ــايف  ــي والثق ــط االجتماع ــر التراب أواص
ــاكس  ــخص مش ــه ، أو ش ــيت جتمع ال

ويعــاين مــن انفصــام يف الشــخصية ، 
ويبحــث عــن الشــهرة حــىت مبحــاوالت 
تأجيــج الفــنت يف املجتمــع ، ومــا علم أن 
جمتمعنــا بشــقيه املســلم والنصــراين 
ــدون اإلقصــاء  يتعايشــان يف وطنهــم ب

ــش.  والتهمي
واهلــدف مــن طــرق هــذا املوضــوع 
ــلم  ــى الس ــرف عل ــم والتع ــو التقيي ه
األهلــي واملجتمعــي تارخييــًا يف جمتمعنا 
ــاش.  ــع املع ــا بالواق ــري ، ومقارنته اإلرت
وهــل مــا نــراه اليــوم مــن التشــرذم  بــني 
الطرفــني هلــا إرث تارخيــي جمتمعــي 
مــن  السياســيني  صنيعــة  أــا  أم 

ــني ؟ الطرف
ــد  ــًا ال يوج ــع تارخيي ــري املتواض يف تقدي
املســلمني  بــني  مســتحكم  عــداء 
والنصــارى يف إرتريــا يف أوســاط مكوناته 
أو  حــروب  تســجل  ومل  االجتماعيــة 

ــين !!  ــاس دي ــى أس ــات عل منازع
ــراف ،  ــها األط ــيت تعيش ــس ال اهلواج
وخاصــة الطــرف النصــراين مــن فوبيــا 
اإلســالم هــي خمــاوف مصطنعــة مــن 
قبــل بعــض السياســيني النصــارى ، 
ــاوف يف  ــك املخ ــف تل ــل توظي ــن أج م
ــم  ــي يت ــية ؛ لك ــكات السياس التيكتي
حشــد النصــارى يف الصراع السياســي 
، وليــس موقفــًا مــن املجتمــع النصراين 
كمنظومــة  باملفهــوم  أخذناهــا  إذا 
ــك ان  ــى ذل ــل عل ــا يدل ــة. وم جمتمعي
النصرانيــة  السياســية  املجموعــات 
ــات  ــض األزم ــق بع ــاول أن ختل ــيت حت ال
مــع املســلمني مبختلــف توجهاــم 
عــن  البعــد  كل  بعيديــن  جندهــم 
الســلوك  يف  النصرانيــة  املفاهيــم 
ــد  ــم ض ــل ه ــاد ، ب ــالت واالعتق واملعام

تعاليــم الكنيســة.
ــلمني  ــا كمس ــارة أنن ــدر اإلش ــا جت وهن
يف  نشــارك  مباشــرة  غــري  بصــورة 
األزمــات الــيت حتــدث هنــا أو هنــاك 
بعــض  علــى  األفعــال  بــردود  ، ورمبــا 
ــبني إىل  ــض املنتس ــن بع ــاوزات م التج
ــدون أن نعــرف أو أن حنســب  النصــارى ب

لتصرفاتنــا.  املــآالت 
املتواضعــة  متابعــايت  وحســب 
تتلخــص العوامــل الــيت ســامهنا ــا 

نقطتــني:  يف 
األوىل قلــة املعرفــة بالتاريــخ اإلســالمي 
الناصــع وأن دولــة املدينة اليت أسســها 
ــي  ــلم ه ــه وس ــى علي ــول اهللا صل رس
أول دولــة التعايــش يف التاريــخ البشــري. 
ــذه القضيــة  ــع ه وعــدم التعامــل م
ــف  ــن موق ــف م ــت  ضع ــدأ وثواب كمب
ــن  ــض م ــم البع ــع العل ــلمني . م املس
ــرورة  ــرون بض ــن ي ــلمني الذي ــاء املس أبن
التعامــل مــع تصرفــات النصــارى باملثل 
السياســي  وإبعادهــم مــن املشــهد 
جنــد عالقتهــم باإلســالم ليســت قويــة 
، ومل أجــد مــن اإلســالميني مــن يقــول 
باالســتئصال أو طــرد النصــارى مــن 

ــا .  إرتري
تعاملنــا  احنســار  الثانيــة:  النقطــة 
مــع بعــض السياســيني مــن النصــارى 
ــف  ــوء مواق ــى ض ــا عل ــاذ مواقفن واخت
ــام  ــاب الت تلــك الشــخصيات مــع الغي
جمتمــع  مــع  املباشــر  التعامــل  يف 
بشــرح  خماوفــه  وتبديــد  النصــارى 
الشــوائب  وإزالــة  مساحــة اإلســالم 
قبــل  مــن  اليهــم  تشــار  الــيت 
السياســيني مــن النصــارى زورًا وتانــًا 
ــي  ــا يف التعاط ــس ضعفن ــًا يعك أيض
والتواصــل مــع املجتمــع النصــراين .
مببــادرة  القيــام  املطلــوب  فعليــه 
جريئــة والتعامــل املباشــر مــع جمتمــع 
ــان  ــن أو األعي النصــارى مــن رجــال الدي
أو منظمــات املجتمــع املــدين لبلــورة 
الفكــرة ، ومتهيــد أرضيــة مشــتركة 
للتعايــش واخلــروج مــن بوتقــة صنــدوق 
السياســيني مــن النصــارى الذيــن ال 
ــاء  ــاد يف امل ــوى االصطي ــم س ــم هل ه

ــر. العك
بــث ثقافــة  إىل  حاجــة  إّن النــاس يف 
الــذي هــو مــن  الســلمي  التعايــش 
ــعوب  ــني الش ــالم ب ــر اإلس ــداف نش أه
ــالم  ــفة اإلس ــذه هــي فلس ــم، وه واألُم
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ــان إىل  ــل اإلنس ــه أوص ــش ألنّ يف التعاي
العيــش يف ظــالل مبــادئ عظيمــة منها 
ــر،  ــين البش ــني ب ــلمي ب ــش الس التعاي
حيــث إّن اهللا ســبحانه وتعــاىل ميــز 
ــادئ  ــن مب ــل م ــل، وجع ــان بالعق اإلنس
الضعيــف  القــوي  يرحــم  أن  حياتــه 
بــكل مــا حتملــه هاتــان الكلمتــان مــن 
ــا تظهــر قيمــة التعايــش  معــىن ، وهن
الســلمي بــني كل طبقــات املجتمــع 
ــط  ــد بس ــة بع ــار الرمح ــق مث ، وتتحق
ــم اهللا». وال  ــون يرمحه ــة «الرامح ثقاف
شــك يف أنــه إذا شــاعت ثقافــة الرمحة 
ــراد  ــني األف ــف ، وب ــني القــوي والضعي ب
واألُمــم فــإّن البشــرية ستشــهد مراحل 
عظيمــة مــن البنــاء النفســي واإلميــاين 
يف  األُمــم  علــى  نتائجــه  ســتظهر   ،

ــد. ــش محي ــورة تعاي ص
إّن التعايــش أواصــره كثــرية وســبله 
وفــرية والعاقــل مــن أدرك أّن احلياة تســع 
ــاش  ــة للنق ــكار قابل اجلميــع ، وأّن األف
يف  يضيــع  أن  ينبغــي  ال  العمــر  وأّن   ،
ــر ، وأّن  ــر والتناح ــالف والتناف ــالل اخل ظ
اإلســالم بعــث اهللا بــه األنبيــاء ، وألــف 
ــه  ــح ب ــعوب األرض ، وأصل ــني ش ــه ب ب
الســلوك ، فمنــه وإليــه املحتكــم ، وبــه 
تصلــح النفــوس لتتقبــل التعايــش مــع 
اآلخــر علــى ضــوء ضوابطــه ومقرراتــه 

ــه . ــاع معاجلات ــه واتس ــعة رمحت وس
ــزواج  ــالمية ال ــريعة اإلس ــوز يف الش جي
ــة  ــة والعيــش معهــا يف غرف بالنصراني
مســاحتها ال تتجــاوز(٤x٤) ، ومــا يترتب 
عليــه مــن اإلجنــاب واأللفــة ، فهــل 
ويضيــق  الغرفــة  يف  العيــش  يســع 
العيــش معــًا يف الوطــن الكبــري ؟ بيــد أن 
التعايــش ال يعــين احلــب والــود والذوبــان 
، وإمنــا هــو البحــث عــن املشــتركات مــع 
ــة يف  ــع آلي ــك ، ووض ــف مع مــن خيتل

ــي . ــين والعرق ــوع األث إدارة التن
جيــب أن نتعامــل مــع النصــارى وغريهــم 
ــم الشــرعية ،  ــس والتعالي وفــق األس
ــات  ــى تصرف ــال عل ــردود األفع ــس ب ولي
مــن  املنفلتــني  األشــخاص  بعــض 
تلــك املجتمعــات . والبحــث عــن آفــاق 
ــني  ــش ب ــتقبلية يف التعايي ــة املس الرؤي

ــارى وتعزيزهــا . ــلمني والنص املس
واهللا من وراء القصد ...





املنطلقــات والدوافــع الــيت ينطلــق منهــا النظــام الديكتاتــوري والــيت تقــوم علــى 
ــلكها   ــيت س ــات ال ــلوك واملمارس ــلب . والس ــف والس ــر والعن ــتبداد  والقه االس
ضــد  مصــاحل الشــعب والوطــن , تؤكــد ضــرورة مكافحــة ومقاومــة هــذا النظام 
فكــرا وقيمــا وسياســة . و جتربــة النظــام امللموســة والقاســية الــيت أكــدت جبــالء 
معاداتــه لكافــة احلقــوق اإلنســانية الطبيعيــة حيــث أدت إيل  فكفكــة  النســيج 
الوطــين والثقــايف, وصعبــت تصحيــح مســار النظــام وتغيري ســلوكه  وسياســته 
ذاتيــًا لصــاحل إعــادة بنــاء العمليــة السياســية علــى أســاس وطــين عــادل , فــإن 
نضــال املؤمتــر اإلســالمي  يف هــذه املرحلــة ســيتوجه يف املقــام األول صــوب إــاء 
ــل  ــددي يكف ــه بنظــام تع ــا، وإبدال ــم حالي النظــام السياســي االســتبدادي القائ
احلريــات ، و يصــون كافــة حقــوق الشــعب يف العــدل واحلريــة  واملســاواة والعيــش 
الكــرمي , وهــي مهمــة وطنيــة سياســية عاجلــة  تتوافــق عليهــا كافــة الفئــات 

السياســية واملدنيــة الوطنيــة  مبختلــف اجتاهاــا السياســية والتنظيميــة.
والركائــز والسياســات الــيت يعتمــد عليهــا املؤمتــر اإلســالمي يف إجنــاز هــذه 

ــي :  ــة ه املرحل
١.  النضــال املســتمر واملوجــه ، القائــم علــى مشــروعية املقاومــة وعدالــة 
ــة  يف  ــتخدام  األدوات الفاعل ــدويل . واس ــون ال ــه القان ــا يكفل ــى م ــة وعل القضي
ــه ، وإجيــاد أرضيــة واســعة مــن الوعــي  تعبئــة وحشــد اجلماهــري بكافــة قطاعات
ــة  ــع الوطني ــتنهاض الدواف ــعبية باس ــة الش ــه وإزكاء املقاوم ــعيب ، وتوجي الش
واألخالقيــة وإطــالق الطاقــات والقــدرات يف مشــروع التغيــري الوطــين  الــذي حيقــق 

ــري ــال الشــعب االرت ــات وآم طموح
ــة ،  ــاته اإلجرامي ــن ممارس ــد وتدوي ــاته  ورص ــام وسياس ــح النظ ــة وفض ٢.  تعري
وتعريــف املجتمــع املحلــي واخلارجــي ــا ، لتحريــك  واســتنهاض املجتمــع الــدويل 
ــري  ــة للتغي ــة داعم ــات عملي ــات وتوجه ــاذ سياس ــه  يف اخت ــي ومنظمات واإلقليم

ــة   . ــة وكاحبــة  للنظــام  وسياســاته الظامل ومناهض
٣.  مشــاركة القــوي السياســية  والوطنيــة كافــة وتعاوــا يف معركــة  التغيــري 
السياســي  والبنــاء وحتقيــق التوافــق السياســي  وتوحيــد جهــد القــوي املعارضــة 
يف أهدافهــا وخطاــا السياســي ومهامهــا . وتوفــري عوامــل الثقــة  يف حتقيــق 

مطالــب الشــعب  يف دفــع الظلــم واالســتبداد و التغيــري واإلصــالح السياســي  
ــوء  ــاين للج ــوين  واإلنس ــار القان ــة اإلعتب ــني : أمهي ــوء والالجئ ــة اللج ٤.  قضي

ــني والالجئ
جتــددت عمليــة اللجــوء يف ظــل هــذا النظــام الديكتاتــوري وتغــري الظــرف والوضــع 
ــة  ــارات القانوني ــة االعتب ــد كاف ــتعمار وج ــن  اس ــروعا م ــوءًا مش ــد أن كان جل بع
والسياســية واإلنســانية إىل جلــوء مــن نظــام وطــين مســتبد مل يــرع حــىت أدىن  
ــًا  ــل اعترافــًا قانوني احلقــوق اإلنســانية لشــعبه ودفعــه إىل هجــرة قاهــرة . مل تن
وسياســيًا وإنســانيًا  معتــربًا  ســوي أــا أصبحــت أمــرًا واقعــًا  يتعامــل معهــا 
ــرب  ــا . ويعت ــوص هل ــار املنق ــرف واالعتب ــض الط ــن غ ــار م ــدويل يف إط ــع ال املجتم
الظــرف معقــد وغــري مــوايت ، ولكــن املعانــاة وعــدم األمــان  الــيت تكتنــف عمليــة 
ــاة  ــذه املعان ــع ه ــي  دف ــل عل ــية  العم ــوي السياس ــي الق ــب عل ــوء ، يتوج اللج
وختفيفهــا ، والتحــرك إلجيــاد املشــروعية القانونيــة والسياســية واإلنســانية هلــا 
ــوة  ــم ودع ــني  ومعانا ــكلة  الالجئ ــام مبش ــرورة االهتم ــري  ض ــا ن ــن هن ,  وم
ــة حقوقهــم .  املجتمــع الــدويل واملنظمــات لتحمــل مســؤولياته جتاههــم ومحاي
ومــن إفــرازات اللجــوء اخلطــرية بــروز جرميــة االجتــار بالبشــر , الــيت يتعــرض 
ــرورة مكافحتهــا  ــب ض ــباب ، إذ يتوج ــات الش ــة فئ ــري خاص ــعب االرت ــا الش هل
وكشــفها ورصــد اجلهــات  الــيت تعمــل فيهــا وحتريــك املجتمــع الــدويل واإلقليمــي 
واملنظمــات للقيــام مبحاصــرة هــذه اجلرميــة املمتــدة إقليميــًا . وضــرورة أن يكــون 
ــري دور فاعــل يف  مكافحــة  للقــوي السياســية ومنظمــات املجتمــع املــدين  االرت
هــذه اجلرميــة وتوفــري فــرص األمــان ومحايــة احلقــوق سياســيًا وقانونيــًا للشــعب 

ــوب.  املنك
( نقال من الرؤية السياسية للمؤمتر اإلسالمي اإلرتري )

مرحلة المقاومة والمدافعة
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ومفهــوم العدالــة االنتقاليــة هــو حلقــة 
الوصــل بــني مفهومــني عموميــني مهــا 
 ،  (Transition) التحــول  أو  االنتقــال   :
والعدالــة (justice). وبالنســبة لتعريفــات 
األمــم املتحــدة ، العدالــة: ”هــي مــن املثل 
العليــا للمســاءلة واإلنصــاف يف محايــة 
احلقــوق وإحقاقهــا ، ومنــع التجــاوزات 
واملعاقبــة عليهــا“. أما االنتقــال أو التحول 
يف مفهــوم العدالــة االنتقاليــة: فهــو 
مفهــوم منحصــر يف فتــرة مــن التغــريات 
السياســية تتميــز باختــاذ تدابــري قانونيــة 
ــم  ــح جرائ ــة وتصحي ــة ملواجه وحقوقي
ارتكبــت عــن طريــق نظــام قمعــي ســابق.

االنتقاليــة  العدالــة  أن  أيضــًا  وتُعــرف 
اآلليــات  مــن  متكامــل  مســار  هــي 
والوســائل املعتمــدة لفهــم ومعاجلــة 
 ، اإلنســان  انتهــاكات حقــوق  ماضــي 
بكشــف حقيقتها ومســاءلة وحماســبة 
املســئولني عنهــا ، وجــرب ضــرر الضحايــا 
ــة  ــق املصاحل ــا حيق ــم مب ــار هل ورد االعتب
الوطنيــة ، وحيفــظ الذاكــرة اجلماعيــة 
عــدم  ضمانــات  ويرســي   ، ويوثقهــا 
تكــرار االنتهــاكات ، واالنتقــال مــن حالــة 
االســتبداد إىل نظــام دميقراطــي يســاهم 
ــان . ــوق اإلنس يف تكريــس منظومــة حق

ــة  ــة إىل جمموع ــة االنتقالي ــري العدال تُش
التدابــري القضائيــة وغــري القضائيــة اليت 
قامــت بتطبيقهــا دول خمتلفــة مــن أجل 
معاجلــة مــا ورثته مــن انتهاكات جســيمة 
حلقــوق اإلنســان. وتتضّمــن هــذه التدابــري 
ــة،  ــان احلقيق ــة، وجل ــات القضائي املالحق
ــة  ــكال متنّوع ــرر وأش ــرب الض ــج ج وبرام
مــن إصــالح املؤسســات.  ويعتــرب مفهــوم 
ــم الــيت  ــة مــن املفاهي ــة االنتقالي العدال
الكثرييــن،  لــدى  غامضــة  تــزال  مــا 
ــاين  ــع الث ــق باملقط ــا يتعل ــيما فيم الس
ــور  ــة» إذ يث ــح؛ أي «االنتقالي ــن املصطل م
التســاؤل هــل توجد عدالــة انتقاليــة؟ وما 
ــة  ــة التقليدي ــني العدال ــا وب ــرق بينه الف

املرتبطــة؟
ــة  ــح أن العدال ــن التوضي ــد م ــا ال ب وهن

العـدالــة 
االنتقالية

االنتقاليــة ختتلــف عن العدالــة التقليدية 
يف كوــا تُعىن بالفتــرات االنتقالية مثل: 
االنتقــال مــن حالــة نــزاع داخلــي مســلح 
إىل حالــة الســلم ، أو االنتقــال مــن حكــم 
سياســي تســلطي إىل حالــة احلكــم 
الدميقراطــي، أو التحــرر مــن احتــالل أجنيب 
باســتعادة أو تأســيس حكم حملــي ، وكل 
ــادة بعــض  هــذه املراحــل تواكبهــا يف الع
اإلجــراءات اإلصالحيــة الضروريــة وســعي 
االنتهــاكات  لضحايــا  األضــرار  جلــرب 

اخلطــرية. 
ــىن  ــة تُع ــة التقليدي ــح العدال وللتوضي
جبرائــم معينــة مثــل الســرقة والتحايــل ، 
وتتــوىل املحاكــم اجلزائيــة تطبيق خمتلف 
ــوى  ــا يف الدع ــد نظره ــد عن ــذه القواع ه
ــمى  ــا يس ــك م ــم بذل ــة، فتقي العمومي
ــة» وهــي  ــة التقليدي ــة اجلزائي ـ «العدال بــ
عدالــة تنحصــر بداهــة يف املــادة اجلزائيــة، 
وجعلــت لزجــر اجلرائــم املقترفــة مــن 
قبــل األشــخاص الطبيعيــني أو املعنويــني 
ــر  ــيت مي ــة ال ــوال العادي ــاء األح ــك أثن وذل
ــا املجتمــع، وــدف إمجــاالً إىل احلكــم 
بعــدم مســاع الدعــوى العموميــة يف حــق 
متهــم بارتــكاب جرميــة مل تقــم أركاا أو 
مل تثبــت نســبتها إليــه ، أو احلكــم بثبوت 
إدانتــه وتســليط عقــاب عليــه إذا مــا ثبت 

قيــام أركان اجلرميــة ونســبتها إليــه.
نوًعــا  االنتقاليــة  العدالــة  وليســت 
ــا» مــن العدالــة، إنّمــا هــي مقاربــة  خاص»
لتحقيــق العدالــة يف فتــرات االنتقــال 
ــالل  ــن خ ــة. وم ــع الدول ــرتاع أو قم ــن ال م
ــض  ــبة والتعوي ــق املحاس ــة حتقي حماول
عــن الضحايــا، تقــّدم العدالــة االنتقاليــة 
وتشــّجع  الضحايــا  حبقــوق  اعترافــًا 
ــون  ــيادة القان ــّوي س ــة، وتق ــة املدني الثق

والدميقراطيــة ( تعزيــز الشــفافية ).
أو مــن املمكــن أن نقــول أــا عبــارة 
ــات  ــد األزم ــا بع ــة م ــرة أو مرحل ــن فت ع
”الثــورات“ ، ويقصــد ــا العدالــة الــيت 
تنتقــل باملجتمعــات مــن حــاالت الصــراع 
ــوالً إىل  ــالم وص ــق والس ــة التواف إىل حال
ــع  ــددي) مين ــام تع ــي (نظ ــام دميقراط نظ

ــات. ــدد الصراع جت

إن جمــال العدالــة االنتقاليــة أو مواصلــة 
العدالــة الشــاملة أثنــاء فتــرات االنتقــال 
السياســي يهتــم بتنميــة جمموعــة 
ــة  ــن اإلســتراتيجيات املتنوع واســعة م
ملواجهــة إرث انتهــاكات حقــوق اإلنســان 
ــًا  يف املاضــي وحتليلهــا وتطبيقهــا عملي
ــة  ــر عدال ــتقبل أكث ــق مس ــدف خل  ،

ــة.  ودميقراطي
ويف اجلانــب النظــري والعملــي، ــدف 
العدالــة االنتقاليــة إىل التعامــل مــع إرث 
ــاملة  ــعة وش ــة واس ــاكات بطريق االنته
، وعدالــة  اجلنائيــة  العدالــة  تتضمــن 
ــة  ــة االجتماعي ــرر ، والعدال ــالح الض إص
ــة. وهــي باإلضافــة  ــة االقتصادي ، والعدال
ــاده أن  ــاد مف ــى اعتق ــة عل ــك مبني إىل ذل
سياســة قضائيــة مســئولة جيــب أن 
ــًا،  ــًا مزدوج ــى هدف ــري تتوخ ــن تداب تتضم
ــي ،  ــم املاض ــى جرائ ــبة عل ــو املحاس وه
والوقايــة مــن اجلرائــم اجلديــدة ، مــع األخــذ 
ــض  ــة لبع ــة اجلماعي ــبان الصف يف احلس
أشــكال االنتهــاكات. علــى أثــر انتهــاكات 
جســيمة حلقــوق اإلنســان، حيــّق للضحايا 
ومعرفــة  املرتكبــني  معاقبــة  يــروا  أن 

ــات. ــى تعويض ــول عل ــة واحلص احلقيق
حلقــوق  املنتظمــة  االنتهــاكات  وألّن 
اإلنســان ال تؤثـّـر علــى الضحايا املباشــرين 
وحســب، بــل علــى املجتمــع ككّل، فمــن 
ــن باإلضافــة إىل  ــب الــدول أن تضم واج
اإليفــاء ــذه املوجبــات، عــدم تكــرار تلــك 
ــيت  ــات ال ــالح املؤّسس ــاكات بإص االنته
ــد يف هــذه االنتهــاكات أو  ــا ي ــا كان هل إم

ــا. ــت عاجــزة عــن تفاديه كان
وعلــى األرجــح أّن بلــدا حافــالً باالنتهاكات 
ــيؤدي إىل  ــاجل س ــيت مل تُع ــيمة ال اجلس
انقســامات اجتماعيــة ، وســيولّد غيــاب 
ــات  ــات ويف مؤّسس ــني املجموع ــة ب الثق
األمــن  عرقلــة  عــن  فضــالً  الدولــة، 
ــا.  ــة أو إبطــاء حتقيقهم ــداف اإلمنائي واأله
كمــا أنّــه ســيطرح تســاؤالت بشــأن 
ــؤول يف  ــد ي ــون ، وق ــزام بســيادة القان االلت
ــن  ــة م ــة مفرغ ــاف إىل حلق ــة املط اي
ــدو  ــا يب ــّتى. وكم ــكال ش ــف يف أش العن
ــب  ــث تُرتَك ــدول حي ــم ال ــا يف معظ جلي
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انتهــاكات حلقــوق اإلنســان، تــأىب مطالــب 
العدالــة أن «تتالشــى».

ــًا  ــة رواج ــة االنتقالي ــت العدال ــد الق ولق
كبــريًا يف العديــد مــن البلدان منــذ الثالثني 
ســنة املاضيــة فقــط ، وذلــك بالرغــم من 
ــة علــى  قــدم فكــرة العدالــة االنتقالي
ــن  ــة م ــنة الثامن ــال يف الس ــبيل املث س
ــول  ــة أن الرس ــح مك ــرة عنــد فت اهلج
صلــى اهللا عليــه وســلم قــد خاطــب 
ــش،  ــر قري ــا معش ــال:( ي ــش قائ ــار قري كف
مــا تــرون أين فاعــل بكــم؟)، قالــوا: أخ 
كــرمي وابــن أخ كــرمي، قال:(فــإين أقــول لكــم 
ــب  ــه : {ال تثري ــف إلخوان ــال يوس ــا ق كم
عليكــم اليوم}(يوســف:٩٢)، اذهبــوا فأنتم 
الطلقــاء). الشــاهد مــن هــذه الواقعــة أن 
الرســول صــل اهللا عليــه وســلم قــد قابل 
اإلســاءات الــيت صــدرت عــن أهــل قريــش 
ــد  ــك إال بع ــل ذل ــن مل حيص ــو لك بالعف
إبــرام مصاحلــة معهــم وليــس تســترًا عن 
األفعــال املشــينة الــيت اقترفوهــا. (وإذا مت 
ترمجتهــا يف واقعنــا احلــايل فهــي العدالة 

االنتقاليــة بامتيــاز).
تشــري التطبيقــات الفعلية للمفهــوم إىل 
أن أي برنامــج لتحقيــق العدالــة االنتقالية 
عــادة مــا يهــدف لتحقيــق جمموعــة 
مــن األهــداف تشــمل: وقــف االنتهــاكات 
املســتمرة حلقــوق اإلنســان، والتحقيــق يف 
اجلرائــم املاضيــة؛ وحتديــد املســئولني عــن 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان ومعاقبتهــم، 
وتعويــض الضحايا؛ ومنع وقــوع انتهاكات 
الســالم  علــى  واحلفــاظ  مســتقبلية، 
الدائــم، والترويــج للمصاحلــة الفرديــة 
والوطنيــة.  ولتحقيــق تلــك األهــداف تتبع 
العديــد مــن اإلســتراتيجيات بعضهــا ذي 
صبغــة قضائيــة وبعضهــا ال حيمــل هذه 

الصبغــة، وهــي: 
الدعــاوى اجلنائية: وتشــمل هــذه حتقيقات 
ــكاب  ــن ارت ــئولني ع ــع املس ــة م قضائي
ــا  ــريًا م ــان؛ وكث ــوق اإلنس ــاكات حق انته
يركــز املدعــون حتقيقاــم علــى مــن 
يعتقــد أــم يتحملــون القــدر األكــرب من 
املســؤولية عــن االنتهــاكات اجلســيمة أو 

ــة.  املنهجي
جلــان احلقيقــة :وهــي هيئات غــري قضائية 
جتــري حتقيقــات بشــأن االنتهــاكات الــيت 
وإصــدار  القريــب،  املاضــي  يف  وقعــت 
ــات بشــأن ســبل معاجلــة  ــر وتوصي تقاري
للمصاحلــة،  والترويــج  االنتهــاكات 
وتعويــض الضحايــا وإحيــاء ذكراهــم، 
وتقــدمي مقترحــات ملنــع تكــرر االنتهــاكات 

ــتقبال.  مس
ــذه  ــرر: وه ــرب الض ــض أو ج ــج التعوي برام
مبــادرات تدعمهــا الدولــة، وتســهم يف 
ــة  ــة املترتب ــة واملعنوي ــرار املادي ــرب األض ج

ــادة  ــوم ع ــي؛ وتق ــاكات املاض ــى انته عل
ــة  ــن التعويضــات املادي ــع خليــط م بتوزي
ــمل  ــد تش ــا، وق ــى الضحاي ــة عل والرمزي
هــذه التعويضــات املاليــة واالعتــذارات 

الرمسيــة. 
اإلصــالح املؤسســي: وتســتهدف إصــالح 
املؤسســات الــيت لعبــت دورًا يف هــذه 
األمــين  القطــاع  (غالبــًا  االنتهــاكات 
والشــرطية  العســكرية  واملؤسســات 
والقضائيــة.. وغريهــا)، وإىل جانــب تطهــري 
غــري  املســئولني  مــن  األجهــزة  هــذه 
ــمل  ــا تش ــًا م ــديِن، غالب ــاء والفاس األكف
هــذه اجلهــود تعديــالت تشــريعية وأحيانــًا 

دســتورية. 
مــن ناحيــة أخــرى ال تعمــل آليــات ومناهج 
ــة  ــورة منفصل ــة بص ــة االنتقالي العدال
عــن بعضهــا البعــض ، إمنــا تعمــل وفــق 
رؤيــة تكامليــة فيمــا بينهــا ، وقــد تكــون 
ــد  ــال ق ــة لبعضهــا البعــض؛ فمث مكمل
احلقيقــة دون  إن قــول  البعــض  يعتــرب 
ــا إن  ــىن، كم ــال مع ــوة ب ــات خط تعويض
منــح تعويضــات ماديــة دون عمليــات 
مكملــة لقــول احلقيقــة واملكاشــفة 
ســيكون بنظــر الضحايــا حماولة لشــراء 
عمليــة  تكامــل  إن  كمــا  صمتهــم. 
التعويــض مــع املحاكمــات ميكــن أن توفــر 
ــره  ــا توف ــوالً مم ــر مش ــرار أكث ــربًا لألض ج
كل علــى إنفــراد. وقــد حتتــاج التعويضــات 
ــطة  ــا بواس ــر إىل دعمه ــب آخ ــن جان م
ــزام  ــالن االلت ــية إلع ــات املؤسس اإلصالح
الرمســي مبراجعــة اهلياكل اليت ســاندت 

ــان. ــوق اإلنس ــاكات حق ــت انته أو ارتكب
حتقيــق العدالــة االنتقاليــة يف إرتريــا ليــس 
باألمــر الســهل ، ال ســيما يف ظــل جمتمع 
مــورس يف حقــه أبشــع الســلوك القمعي 
، يف ظــل غيــاب مجيــع مؤسســات الدولة 
مــدى  علــى  والقضائيــة  التشــريعية 
ســنوات مــن القهــر السياســي، ويف إطــار 
أمــن جمتمعــي منقــوص ، وانعــدام ثقــة 
املواطنــني يف مؤسســات الدولــة وانعــدام 
االحتــرام احلكومــي لقيــم حقوق اإلنســان 
وســيادة القانــون. عــالوة علــى حداثــة 
ــد  ــيت ســوف تتقل ــوى السياســية ال الق
وباخلــربة  السياســي  بالعمــل  احلكــم 
السياســية والقانونيــة الالزمــة لتحقيــق 
املفاهيــم يســتلزم األمــر عــدة  تلــك 

ــات وهــي: متطلب
املحــرك  فهــي  السياســية:  اإلرادة   .١
األساســي ملنظومــة العدالــة االنتقاليــة 
، فــإن مل تتوفــر اإلرادة السياســية لــن 
يتــم تفعيــل القوانــني والقــرارات اجلديــدة 
ــاح  ــح مج ــتخدامها لكب ــيتم اس ، أو س
املعارضــة السياســية ، ممــا يعــين إعــادة 

ــابق. ــام الس ــاج النظ إنت

٢. ســيادة القانــون: فالســلطات احلاكمــة 
تضــع تدعيم ســلطتها وســطوا على 
ــا،  ــدول أولويته ــى ج ــم عل ــد احلك مقالي
وتنشــغل عــن تعزيــز ســيادة القانــون 
، بــل وقــد تنظــر إىل ســيادة القانــون 
بوصفــه خطــرًا علــى تدعيــم ســلطتها، 
وقــد يــزداد األمــر ســوءًا إذا مــا اختــذت 
ــذ  ــة) املأخ ــدة (االنتقالي ــلطات اجلدي الس
نفســه مــن االنتهــاكات الــيت كان النظام 
الســابق يقترفهــا. وهلــذا توجــد ضــرورة 
ملحــة لتوخــي احلــذر عنــد إقــرار قوانــني 
خاصــة مبعاقبــة النظــام الســابق حــىت 
ــانة  ــوة ترس ــادة ق ــك يف زي ــبب ذل ال يتس
ــاة  ــة للحي ــتبدادية املعرقل ــني االس القوان
ــد  ــق البع ــن طري ــك ع ــة، وذل الدميقراطي
عــن القوانــني االســتثنائية الــيت ختــل 
مبعايــري العدالــة اجلنائيــة، وال حتقــق قيــام 
ــرض  ــة. فالغ ــة ومنصف ــات عادل حماكم
مــن تطبيــق منهــج العدالــة االنتقاليــة 
ليــس االنتقــام مــن النظــام الســابق بــل 
الوقــوف علــى حقيقــة إدارة هــذا النظــام 
وحتديــد الضحايــا مــن أجــل إعــادة االعتبار 
هلــم، يف إطــار هــدف أوســع وهــو الوصول 

ــدل. إىل الع
ــال  ــة: ف ــلطة القضائي ــتقالل الس ٣. اس
ميكــن ختيل أي نــوع من تطهري املؤسســات 
أو عــزل اجلنــاة أو حــىت املحاكمــات دون 
إقــرار قانــون جديــد للســلطة القضائيــة، 
مــن  وحتريرهــا  اســتقالليتها  يضمــن 
ــة.  ــطوة وزارة العــدل واجلهــات األمني س
واملطلــوب ليــس فقط ضمانة الســتقالل 
ــة،  ــة العام ــا النياب ــن أيًض ــاة ولك القض
ومعــاوين القضــاء، وخــرباء وزارة العــدل مبــا 

فيهــم الطــب الشــرعي.
٤. إنشــاء حمكمــة متخصصــة ملعاقبــة 
ــان  ــى الربمل ــابق: عل ــام الس ــم النظ جرائ
بعــد حتصــني الســلطة القضائيــة أن 
ــن  ــامل يضم ــون ش ــروع قان ــع مش يض
فيــه حماكمــة النظــام الســابق عــن 
طريــق إنشــاء حمكمــة متخصصــة 
ملعاقبــة جرائــم النظــام الســابق، بشــرط 
ــون إنشــائها متناســب مــع  أن يكــون قان
املعايــري الدوليــة للمحاكمات العادلــة وأال 
تعــد املحكمــة املنشــأة حمكمــة خاصة 

ــتثنائية. أو اس
أن  بإمكانــه  اإلرتــري  املجتمــع  هــل   •
؟ االنتقاليــة  العدالــة  مــع  يتعاطــى 

• هــل تتوفــر آليــات وبنيــة حتتيــة إلجنــاح 
ــة ؟ ــة االنتقالي العدال

للعدالــة  النجــاح  فــرص  هــي  مــا   •
االنتقاليــة يف إرتريــا بعــد زوال إســياس 

؟ أفورقــي 
• هــل يوجــد يف جمتمعنــا النفســية 
ــامح ؟ ــع متس ــو جمتم ــة أم ه االنتقامي
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ضــة  يف  املهمــة  الوســائل  مــن 
هــو املعــرب  ، فاإلعــالم  اإلعــالم  األمــة 
ــكلها  ــا وش ــة وخصائصه ــن روح األم ع
مــن ضعــف أو قــوة أو تقــدم أو تأخــر. 
ــات  ــدمي معلوم ــر وتق ــة نش ــي عملي وه
ــار  ــة ، وأخب ــق واضح ــة ، وحقائ صحيح
صادقــة وموضاعــات دقيقــة ، ووقائــع 
ــة  ــة وآراء راجح ــكار منطقي ــددة وأف حم
ــًة  ــا خدم ــر مصادره ــع ذك ــري م للجماه

للصــاحل العــام. 
اجلماهــري  عقــول  خياطــب  واإلعــالم 
وعواطفهــم الســامية ، ويقــوم علــى 
املناقشــة واحلــوار واإلقنــاع بأســلوب راقي، 
وعلــى هــذا ال بــد أن تتســم العمليــة 

واملوضوعيــة.  باألمانــة  اإلعالميــة 
النمــو واليقظــة  اإلعــالم اىل  ويهــدف 
والتوافــق الثقــايف واحلضــاري واالرتقــاء 
ــره وتثقيفــه  ــرأي العــام بتنوي مبســتوى ال
، وهكــذا فاإلعــالم عمليــة يترتــب عليهــا 
تأثــري فعلــي يف ســلوك الفــرد واجلماعــة ، 
ــه. ــذي ننشــد خدمت ــايل املجتمــع ال وبالت

واقع اإلعالم المعارض:
اإلرتريــة  اإلعالميــة  للســاحة  املتأمــل 
بــه مــن حيــث  بــأس  ال  جنــد حــراكا 
الكــم املتمثــل يف اإلعــالم اإللكتــروين 
واملســموع واملرئــي مــع قليــل يف اإلعــالم 
الورقــي، جهــود مقــدرة باعتبارهــا أفضــل 
ــود . وإذا  ــوح املنش ــس الطم ــود ولي املوج
ــودة يف  ــات اجل ــري قياس ــتخدمنا معاي اس
األداء حســب تقييمــي فهــو ضعيــف 
جــدًا مــن حيــث املهنيــة واالحترافيــة 
ــم  ــذا التقيي ــمل ه ــادة ، ويش ــوع وامل والن
إعــالم التنظيمــات واملســتقليني علــى 
حــد ســواء ( وهــذا ال يعــين عــدم وجــود 
أحتــدث  ولكــن  إعالميــني  حمترفيــني 
وهنــاك   .( الواقــع  عــن  عــام  بشــكل 
أســباب رئيســية تشــكل مالمــح ضعف 

اإلعــالم املعــارض :
• عدم االحترافية.

• ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية.
ووســائل  آليــات  اســتحداث  عجــز   •

الداخــل. شــعب  ختاطــب  إعالميــة 
• غيــاب التنســيق والتكامــل يف كيانــات 

اإلعــالم املعــارض.
أو  اختــراق  إحــداث  يف  القــدرة  عــدم   •
الرهيــب يف  ثقــوب يف جــدار الصمــت 

الداخــل.
ــري  ــف يف تقدي ــون التحال ــة تلفزي • جترب
حيــث  مــن  فاشــالً  كان  املتواضــع 
ــه  ــتفد من ــدمي ، ومل تس ــون والتق املضم
الشــعب وطــرح  املعارضــة يف حتريــك 
القضايــا الــيت تالمــس مهومــه اليومية، 
وهــذا الفشــل حيســب علــى مجيــع 

كيانــات املعارضــة .
• عجــز اإلعــالم املعــارض اســتثمار حادثــة 
املحاولــة اإلنقالبيــة يف ٢٠١٣/٠١/٢٣ يف 
ــاك النظــام واملشــهد العــام ، وحتويــل  إرب
القضيــة يف تعريــة النظــام سياســيًا 
ــدول  ــة ال ــل رؤي ــانيًا ، وتعدي ــًا وإنس وأمني
العربيــة الــيت تســانده بترويــج جرائمــه 

ــدث. ــتغلني احل مس
ــوى  ــي لق ــي والسياس ــاب اإلعالم • الغي
جلســة  عشــية  اإلرتريــة  املعارضــة 
جنيــف  يف  احلقائــق  تقصــي  جلنــة 
٢٠١٦/٠٦/٠٨، وعــدم التعاطــي معهــا 
إعالميــًا واســتثمارها يعتــرب فشــالً ذريعــًا. 
• شــح يف املــادة اإلعالميــة الــيت تالمــس 

تطلعــات اجلمهــور.
• عجــز تقــدمي مــادة إعالميــة توعويــة 

متخصصــة لشــعب الداخــل . 
ــادرة يف  ــا إىل مب ــاج من ــن وحيت ــالم ف اإلع
كيفيــة صناعتــه ويف كيفيــة إســتثماره 
ــروعنا الوطــين. ــا ومش ــدم قضيتن ــا خي مب

ويف الواقــع ال أريــد أن أكثــر مــن املالحظات 
واملقــام ليــس للتفصيل وإمنا أورد إشــارات 
آفــاق  تفتــح  لكــي  النقــاط  لبعــض 
البحــث مــن الذيــن هــم أكثــر مــين خــربةً 
ــة مــن أهــل االختصــاص بالرســالة  ودراي

ــا.  ــة وأمهيته اإلعالمي
مؤثرات على الرسالة اإلعالمية: 

ــة  ــالة اإلعالمي ــأداء الرس ــوم ب ــا نق عندم
حتمــًا ســوف تواجهنــا بعــض التحديــات 
ــة  ــرة يف فعالي ــل مؤث ــدة عوام ــاك ع ، هن
املقــدم  اإلعالميــة واخلطــاب  الرســالة 
حمــوري  ســؤال  وهنــاك   ، للمتلقــي 
ــول؟  ــن يق ــل يف: م ــو املتمث ــي وه وأساس
ــة تأثــريات ؟ وتبعــًا هلــذا  مــاذا؟ ملــن؟ وبأي
األساســية  العوامــل  فــإن  الســؤال 
املؤثــرة علــى القــدرة اإلقناعيــة للرســالة 
اإلعالميــة تتحــدد بالعوامــل املتعلقــة 
مبصــدر الرســالة (مــن يقــول) ، والعوامــل 
ــاذا يقــول)  املتعلقــة بالرســالة ذاــا (م
ــالة  ــي الرس ــة مبتلق ــل املتعلق ، والعوام
(ملــن يقــول) ، يضــاف إليهــا بالطبــع 
اإلعالمــي  يســعى  الــيت  التأثــريات 
لتحقيقهــا لــدى اجلمهــور املتلقــي ، مثــل 

: تشــكيل أو تعديــل رأي. 
ــاع  ــة باإلقن ــدء الدراســات املتعلق ــد ب عن
الــذي متارســه هــذه العوامــل وصــل 
ــب  ــاع جي ــة اإلقن ــون إىل أن عملي املختص
ــل  ــل أن تص ــل ، قب ــس مراح ــر خبم أن مت
إىل املســتوى الــذي تســتطيع فيــه تغيــري 
اجتاهــات املتلقــي وآرائــه ، وهــذه اخلطــوات 

إعالم المعارضة اإلرترية  
الواقع .. والدور المأمول
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ــي: ــس ه اخلم
١- االنتبــاه: لكــي تســتطيع الرســالة 
اإلعالميــة أن حتــدث أثــرًا معينــًا ال بــد 
مــن أن تثــري إنتبــاه املســتقبل أو املتلقــي 
، وتســيطر علــى تركيــزه ، فاخلطــوة األوىل 
هــي قــدرة الرســالة اإلعالميــة علــى 
جــذب املســتقبل وحتفيــزه علــى اإلنتبــاه 

ــالة .  ــون الرس ملضم
الرســالة  تســتطيع  ال  الفهــم:   -٢
إحــداث أي تغيــري مــا مل تكــن مفهومــة 
مــن قبــل املتلقــي وتالمــس مســتوى 
إدراكــه ، وبالتــايل جيــب أن تكــون الرســالة 
املســتوى  مــع  وتتناســب  واضحــة 

للمتلقــي.  والعقلــي  الفكــري 
٣- قبــول الرســالة : حىت وإن قــام املتلقي 
ــة  ــالة اإلعالمي ــات الرس ــاه ملحتوي باالنتب
ــري  ــري كايف لتغي ــك غ ــإن ذل ــا ، ف وفهمه
إجتاهــات املتلقــي ، فــإذا قــام برفــض 
ــا  ــا فإ ــم حمتويا ــد فه ــالة بع الرس
ــق هدفهــا  .  ــى حتقي لــن تكــون قــادرة عل
ــادرة  ــالة الق ــرة : الرس ــظ والذاك ٤- احلف
علــى تغيــري اجتــاه املتلقــي هــي الرســالة 
ــرة  ــا يف الذاك  ــاظ ــم االحتف ــيت يت ال
حــىت حيــني الوقــت املناســب لتغيــري اجتــاه 

املتلقــي . 
٥-القيــام بالفعــل: الدليــل علــى فعاليــة 
ــى  ــا عل ــي قدر ــة ه ــالة اإلعالمي الرس
دفــع املتلقــي للســلوك وفقــًا للمعلومات 

املتضمنــة يف الرســالة اإلعالميــة .
خصائص المتلقي:

يف ميــدان العمــل اإلعالمــي جيــب مراعــاة 
ــي  ــة املتلق ــع ، ودافعي ــص املجتم خصائ
تُعتــرب مــن أهــم العوامــل الــيت تؤثــر 
للمعلومــات  املعرفيــة  املعاجلــة  علــى 
 ، اإلعالميــة  الرســالة  يف  املتضمنــة 
ــذه  ــو ه ــاه حن ــري االجت ــى تغي ــايل عل وبالت
الرســالة ، وهــي املتعلقــة جبنــس املتلقــي 
أو الثقافــة املجتمعيــة للمتلقــي ؛ وذلــك 
ــالة  ــري بالرس ــول إىل اجلماه ــة الوص بغي
النتائــج  أفضــل  لتحقيــق  اإلعالميــة 
ــه  ــس واقع ــيت تالم ــة ال ــادة اإلعالمي بامل

ــة. ــات املتاح ــق اإلمكان ــه وف وتطلعات
الوسيلة اإلعالمية ألداء الرسالة:

وهــي األداة أو األســلوب الــذي يســتخدمه 
ــالته إىل املســتقبل  اإلعــالم إليصــال رس
علمــاء  معظــم  ويعتقــد  املتلقــي.  أو 
االتصــال أن الوســيلة مهمــة جــدًا يف 
عمليــة االتصــال ، وذهــب بعضهــم مثــل 
(ماكلوهــان ) إىل القــول : إن الوســيلة 
هــي الرســالة اإلعالمية , أي أن اســتعمال 
وســيلة معينــة يف عمليــة التواصــل قــد 
حتــدث تغيــريًا جذريــًا يف األشــخاص يفــوق 

مبــرات عــدة التغيــري باملضمــون اإلعالمــي 
ــد مــن الدراســات  ــاك العدي ــه. وهن نفس
الــيت أثبتت أن الوســائل اإلعالميــة املرئية 
ــذي  ــي ال ــى املتلق ــريًا عل ــد تأث ــون أش تك
يريــد املعلومــة بشــكل مبســط وواضــح 
ــة  ومباشــر ، بينمــا أدوات اإلعــالم املكتوب
ــذي  ــي ال ــى املتلق ــريًا عل ــر تأث ــون أكث تك
ــب  ــل والتركي ــى التحلي ــدرة عل ــه ق لدي
؛ ألن اإلعــالم املكتــوب يوفــر إمكانيــة 
حتليــل املعلومــات والتأكــد مــن صحتهــا 
، علــى عكــس اإلعــالم املرئــي الــذي يقــدم 
وبأســلوب  ســريع  بشــكل  املعلومــات 
أو  املتلقــي  اهتمــام  يصــرف  جــذاب 
املســتقبل عــن املضمــون اإلعالمــي حبــد 

ــه.  ذات
ــز بــه إىل االتصــال  وإذا كان اإلعــالم يرم
اجلماهــريي ويعــين مــن الناحيــة اللغويــة 
ــالع  ــه واإلط ــيء أي معرفت ــم بالش : العل
يــرون  الباحثــني  بعــض  فــإن   ، عليــه 
ذات  فكريــة  عمليــة  هــو  اإلعــالم  أن 
مضامــني متعــددة األغــراض ، لكنهــا يف 
النهايــة ــدف مــن حيــث النتيجــة إىل 
ــان  ــة اإلنس ــي خماطب ــدة ، ه ــة واح غاي
حديثــة  إعالميــة  وســائل  بواســطة 
متقدمــة ومتطــورة قــادرة علــى إيصــال 

الرســالة املطلوبــة.
ما هو الدور المأمول من اإلعالم ؟

يف  املنشــود  الطمــوح  حنقــق  لكــي 
ثــالث  لإلعــالم   ، اإلعالميــة  رســالتنا 
خصائــص مهمــة حــىت يكــون رائــدًا 
ويســهم يف ضــة املجتمعــات واألمــم 
ــا اإلرتــري الــذي  ، وخاصــة مثــل جمتمعن
حيتــاج لكثــري مــن اجلهــد النتشــاله مــن 

املســتنقع الــذي يعيــش فيــه. 
أوال: الصــدق ، فللصــدق مواطــن عديــدة 
، وجيــب أن يتجســد الصــدق يف اخلــرب 
والكلمــة واحلكــم وهــذه الثالثيــة ينتــج 
منهــا املوقــف املطلــوب،  إذا كان اخلــرب 
صادقــًا والكلمــة أيضــًا، فــال بــد للحكــم 
ــاذ  ــين اخت ــم يع ــًا، فاحلك ــون صادق أن يك
قبــوالً،  أو  رفضــًا  اخلــرب  مــن  موقــف 
فعلــى اإلعــالم الــذي ينشــد النهضــة يف 
املجتمــع أن يتوخــى التفســري الصحيــح 
للوقائــع بغــري هــوى ، وعــرض الوقائــع 
والقــول  الصــدق  إىل  والدعــوة  بدقــة. 
الســديد  ، وذلــك تفاديــًا ملــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن أضــرار جســيمة، كأضــرار 
يــؤدي  قــد  ألنــه  وذلــك   ، إجتماعيــة 
غــري  واملخاطبــة  املعــوج  التفكــري  إىل 

الســليمة يف املجتمعــات.
ثانيــًا: الواقعيــة وقــد قضــى اإلعــالم 
بعــدم اخلضــوع للواقــع املعــوج ، أو األهواء 

املنحرفــة وهــذا هــو الواقــع الــذي خيتــص 
ــة تعــين  ــة ، فالواقعي ــالم النهض ــه إع ب
أنــه ال تســتقر أحكامهــا وال تضبــط 
قواعدهــا إال مبالحظــة املصــاحل املطلقــة 

ــدة عــن األغــراض واألهــواء. وهــي بعي
ــة  ــة وهــي اخلصيصــة الثالث ــًا: املرون ثالث
إلعــالم النهضــة فهــي مســتمرة وقــادرة 
يف  ســواء  التطــورات،  مواجهــة  علــى 
ــا  ــائلها. كم ــة أو يف وس ــة املواجه كيفي
أــا قــادرة على مواكبــة الوقائــع املتغرية 
املتجــددة حبيــث جتــد لــكل واقعــة حكمًا. 
ــات  ــتمرارية والثب ــة باالس ــم املرون وتتس
يف أصوهلــا ، بينمــا ليــس هنــاك مجــود 
أو موقــف، فاحليــاة تتطلــب  علــى رأي 

ــف.  ــع املواق ــكار وتنوي ــد األف جتدي
ــا عليهــا  ــيت وقفن بعــد هــذه النقــاط ال
ــن  ــد م ــابقة ال ب ــطر الس يف ثنايــا األس
للنهــوض  واملقترحــات  احللــول  وضــع 

باإلعــالم وتوعيــة جمتمعنــا.
الحلول والمقترحات:

يف  حمترفــة  إعالميــة  كــوادر  إجيــاد   •
. واملقــروء  واملرئــي  املســموع  اإلعــالم 

يف  إعالميــة  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء   •
. اإلرتــري  الشــأن 

• إجيــاد مصــادر باملــواد اإلعالميــة تالمــس 
تطلعــات اجلماهــري مــن الداخــل.

• مطلــوب ميثــاق شــرف بــني اإلعالميــني 
والكتــاب لتوجيــه أقالمهــم ضــد هــدف 
القتــل  وعــدم   ، النظــام  وهــو  واحــد 

بالنــريان الصديقــة.
• توفــري مــادة إعالميــة موجهــة لشــعب 

الداخــل.
إدارة  حتــت  تلفزيونيــة  قنــاة  إنشــاء   •
إعالميــة حمترفــة يف  كــوادر  وإشــراف 
 ، التقــدمي   ، اإلعــداد   : مجيــع اجلوانــب 

األداء.  ، التحريــر 
• إنشــاء إذاعــة موجهــة لشــعب الداخــل 

مراعــاةً لظروفهــم االقتصادية.
جلميــع  املوحــد  العمــل  •مطلــوب 
ــن  ــاة ع ــم واملعان ــع الظل ــات لرف التوجه

اإلرتــري. الشــعب  كاهــل 
ــوات اإلتصــال والتواصــل مــع  ــح قن • فت
كــربى املؤسســات اإلعالميــة العربيــة 

ــن.  ــة إن أمك والدولي
• توجــد مــواد إعالميــة خــام ضخمــة يف 
معســكرات الالجئــني يتطلــب جتميعهــا 
وترتيبهــا واالســتفادة منهــا يف الرســالة 
ــا  ــانية منه ــًة اإلنس ــة ، (وخاص اإلعالمي
ولــو  اجلميــع).  فيهــا  يتفــق  والــيت 
اســتخدمنا صــورة واحــدة مــن تلــك 
النمــاذج يف هشــتاغ ألحدثنــا الكثــري مــن 

ــداف. األه
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بدايــة العــام الدراســي خيتلــف مــن 
دولــة إىل أخــرى ، حيــث أن كل عــام 
، واإلجــازة  دراســي تســبقه العطــل 
الصيــف  يف  تكــون  قــد  املدرســية 
تكــون يف  وقــد   ، فتســمى صيفيــة 
اخلريــف فتســمى اإلجــازة اخلريفيــة ، 
ــري  ــا يف كث ــتاء كم ــون يف الش ــد تك وق
إجــازة  األوربيــة فتكــون  مــن الــدول 
ــع  ــا تتمت ــا إرتري ــال بالدن ــتوية ، فمث ش
بإجازتــني ســنويتني : يف املرتفــات تكــون 
ــية يف اخلريــف ، وذلــك  اإلجــازة املدرس
ــة  ــذه املنطق ــة يف ه ــوال اجلوي ألن األح
تســوء يف اخلريــف حيــث كثــرة األمطــار 
ــوج  ــة والثل ــع الرعدي ــحوبة بالزواب املس
، وســيالن الســيول بطريقــة عنيفــة 
ــات  ــا تعــرض الطــالب والطالب جــدًا ؛ مم
للخطــر ، وتعــرض أرواحهــم إىل اهلــالك 
؛ هلــذا الســبب جنــد أن اإلجــازة تكــون 
ــات  ــق املنخفض ــا مناط ــف ، أم يف اخلري
اإلجــازة  أن  جنــد  دنكاليــا  وحمافظــة 
ــف وتســمى  املدرســية تكــون يف الصي
ــدول  ــن ال ــري م ــة ككث ــازة الصيفي اإلج
املنطقــة  يف  تقــع  الــيت  العربيــة 
الصحراويــة أو شــبه صحراويــة ، حيــث 

أن الطقــس تســوء فيهــا بارتفــاع درجــة 
ــا  ــري منه ــل يف الكث ــد تص ــرارة ، وق احل
ــة ،  ــة مئوي ــوق اخلمســني درج ــا ف إىل م
وهــذا بالفعــل يعــرض األبنــاء والطــالب 
إىل اخلطــر، ومــا أريــد أن أقولــه أن العــام 
ــة  ــن دول ــف م ــه خيتل ــي وبدايت الدراس
ــرى  ــة إىل أخ ــن حمافظ ــرى ، أو م إىل أخ

ــة.  ــوال اجلوي ــالف األح باخت
وتبــدأ معــه  الدراســي  العــام  يبــدأ 
 ، وفتياتنــا  البنائنــا  الطلــب  رحلــة 
ــم  ــب العل ــة وطل ــم أن الدراس ليقينه
ــي  ــاح ، فه ــي إال  بالنج ــة ال تنته متع
حيــاة كل طالــب وطالبــة يف كل صبــاح 
ومســاء ، تبــدأ مــن قلوبنــا كل يــوم 
ــدأ  ــل تب ــاهللا عزوج ــا ب ــا نعلقه فحينم
مفــردات يومنــا بالترجــل واالنبســاط 
بارتيــاح بــني أفانــني األمنيــات الصغــرية 
ال  أن  التــام  علمنــا  مــع   ، والكبــرية 
ــا  ــر يعقبه ــرية إال واليس ــف عس مواق
أمــام  أمــور معقــدة إال وتنحــل  ، وال 
عظمــة اهللا ، فيجــب أن نكــون علــى 
يقــني أن اهللا ســبحانه وتعــاىل مل يهبنــا 
عقــوال لنجعلهــا مســتلقية جبمــود 
ــوة  ــا ق ــاة ، ومل يهبن ــداث احلي ــام اح أم
ــاح ،  ــا يف انبط ــامنا لنتركه ــى أجس عل
ومل يهبنــا إجــازة  لنجعهــا طويلــة بــال 

ايــة ، ومل يهبنــا أمنيــة مــن األمــاين 
املدخــرة يف قلوبنــا والــيت ترســل كل 
ــم وعمــل . ــدون عل ــة إىل الســماء ب ليل
ــات ..  ــالب والطالب ــا الط ــول ألبنائن  نق
ــن تتحقــق وأنتــم تتباكــون  أمانيكــم ل
ــواب  ــون أب ــت وتفتح ــازة مض ــى إج عل
الدراســة باكتئــاب ، ابــدؤوا عامكــم 
اجلديــد مــة عاليــة ،  وعينــان تتطلــع 
ــا  ــال : ( ي ــم قائ ــب يتمت ــق ، وقل إىل األف
اهللا أعــين ) ، وتذكــروا أن أمتكــم حباجــة 
إىل أن ترتقــي بعلمكــم ، لتنتهــي احلياة 
ومملــوءة  ســعيدة  بامســة  بنقطــة 

ــاز .   ــح اإلجن مبالم
أكــرر وأمهــس مهســات يســرية يف أذين 

كل طالــب وطالبــة قائــال : 
ابــدؤوا عامكــم اجلديــد مــة عاليــة ، 
ــم ،  ــة اليك ــم حباج ــأن أمتك ــروا ب وتذك
فأنتــم رجــال الغــد ، أخلصــوا نيتكــم 
ــن ســلك  ــأن م هللا عزوجــل ، واعلمــوا ب
طريقــا يلتمــس فيــه علمــا ســهل اهللا 
ــوا بســطاء  ــه طريقــا إىل اجلنــة ، كون ل
يف خلــق جــم ، واحتــرام ملعلميكــم ، 
وتعاونــوا مــع بعضكــم بعضــا ، يقــول 
ــلم : (  ــه وس ــى اهللا علي الرســول صل
املؤمــن للمؤمــن كالبنيــان املرصــوص ، 
يشــد بعضــه بعضــا ) ، وقولــه صلــى 

كيف نستقبل العام الدراسي الجديد ؟
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اهللا عليــه وســلم : ( مثــل املؤمنــني 
وتعاطفهــم  وترامحهــم  توادهــم  يف 
كمثــل اجلســد ؛ إذا اشــتكى منــه عضو 
تداعــى  لــه ســائر اجلســد باحلمــى 
تنــاول  علــى  احرصــوا   ،  ( والســهر 
ــد ،  ــي اجلي ــي الصح ــور الصباح الفط
ــة مبكــرا  ــم إىل املدرس ــادروا حبضورك ب
، وتذكــروا بــأن تأخركــم وغيابكــم عــن 
املدرســة لــه تأثــري كبــري يف حتصيلكــم 
واجباتكــم  بــأداء  قومــوا   ، العلمــي 
ــأول ، واحــذروا  املدرســية واملرتليــة أوال ب
ــم ،  ــا إليك ــل طريق ــد الكس ــن أن جي م
اجعلــوا مدرســتكم بيتكــم الثــاين ، 
وحافظــوا علــى مرافقهــا ، واســتمتعوا 
بــكل دقيقــة تقضوــا بــني جنبيهــا ، 
وكونــوا علــى ثقــة بــأن اآلبــاء واألمهــات 
يتمنــون  واملعلمــني  املدرســة  ومديــر 
ــرددوا  ــال تت ــوق ، ف ــاح والتف ــم النج لك
أن حتققــوا هــذا املطلــب يف ارتيــاح . 
ــب  ــت الطال ــأن وق ــام ب ــا الت ــع علمن م
ــن  ــوازن ، وُحس ــن الت ــري م ــاج للكث حيت
اســتغالل الوقــت بطريقــة صائبــة. 
والبعــض لرُبّمــا يُفّضلــون عمــل جــدول 
ُمعيّــن للُمذاكــرة ، بينمــا قــد يــرى 
اآلخــرون أن عملــه حبــّد ذاتــه يُمثّــل 
ــبة  ــة ألن نس ــت ، إضاف ــة للوق مضيع
التزامهــم بــه تكــون ضعيفــة. ونقــول 
هلــم ســواء كنــت ممـّـن يُفّضلــون عمــل 
جــدول بعينــه أو ال ، املُهــم هــو أن تُنّظم 
وقتــك وال جتعــل مــاّدة بعينهــا تطغــى 
ــواد  ــة امل ــى بقّي ــا عل ــت مذاكر يف وق
ــا أو أــا صعبــة  ــك حتبه ، حبّجــة أن
حتتــاج لوقــت أطــول ، أو ألّي ســبب آخــر 
، فأنــت لــن تســتفيد كثــريًا إن حصلــت 
علــى أعلــى الدرجــات يف مــادّة بعينهــا 
وأخفقــت يف مــادّة أخــرى!. ال تُؤّجل عمل 
اليــوم إىل الغــد ، واســتذكر دروســك 
ــأوّل . وُخالصــة القــول  ــك أوّالً ب وواجبات
أنــت حتتــاج أن تكــون ُمتوازنــًا ، وأن تـُـوزّع 
ــك بطريقــة متناســبة وصحيحــة  وقت
ــى تنــال مــرادك يف النجــاح والتفــوُّق   حتّ
ــم اهللا عزوجــل علــى اإلنســان  ومــن نَِع
أّن معرفتــه تراُكمّيــة وُمرّكبــة وليســت 
أُحاديـّـة ، وهــذا ينطبــق ليــس فقط على 
ــارف  ــوم واملع ــتقباله للعل ــة اس طريق
علــى  أيضــًا  لكــن   ، إيّاهــا  وتعلُّمــه 
طريقــة اكتســابه للمهــارات والُقــدرات 
ــدروس الــيت نتعلُّمهــا يف  ــم إّن ال . نع
ــول  ــال الرس ــة ، وق ــي تراُكمّي ــاة ه احلي
صلــى اهللا عليــه وســلم : « ال يُلــدغ 

ــىن أن  ــني «. مبع ــر مرّت ــن ُجح ــن م املُؤم
عليــك يف هــذا العــام الدراســي اجلديــد 
أن تتعّلــم مــن ســابق خرباتــك اإلجيابّيــة 
والســلبّية علــى حــّد ســواء ، ال ســيّما 
مــن أخطائــك الــيت كّلفتــك أمثانــًا 
ــك  ــا لتقصــريك أو لتهاون باهظــة ، رُبّم
ــا  ــر م ــك يف أم ــتهتارك وتراخي ، أو الس
ــت  ــيت وقع ــاءك ال ــرّر أخط ــذا ال تُك ، ل
ــي  ــا لك ــتفد منه ــابقًا ، واس ــا س فيه

ــام . ــّدم لألم تتق
العــام الدراســي  أّن  ويعتــرب البعــض 
وقــت ُمــؤمل وثقيــل ، شــرٌ ال بُــد ُهلــم 
ــه علــى مضــض ، ثُــم مبُجــرّد  أن جيتازون
جيتهــدون  الدراســي  العــام  انتهــاء 
ليمحــوا مــن ذاكرــم ُكّل مــا تعلّمــوه 
ــل  ــر مبث ــد ال يُفّك ــب اجلّي ــن الطال . لك
ينظــر  هــو  إنّمــا   ، الطريقــة  هــذه 
ــوم  ــارف وعل ــن مع ــه م ــا يتعلّم إىل م
ــا ســتفيده يف حياتــه  ــّد أنّه ُّ كأمــور ال ب
ختلــو  وال   . والعملّيــة  املُســتقبلّية 
أيــام الدراســة واملُذاكــرة مــن حيــاة 
اجتماعّيــة وعالقــات وتعــارف مــع زمــالء 
األيّــام  ســتجمعنا  رُبّمــا   ، وزميــالت 
ــّم ميضــي ُكّل  ُ معهــم لوقــت قصــري ث

مّنــا إىل طريقــه بعدهــا، لكــّن احلقيقــة 
أن صداقــات كهــذه يُمكنها أن تســتمر 
الُعمــر ُكلّــه ، وتُمّثــل لــك أمــرًا ُمحبّبــًا 
بــل وضروريـّـًا . أنا أُشــّجعك أن تســتمتع 
ــة تُفيــدك  بعالقــات اجتماعّيــة ومعنويّ
اليــوم وقــد تُفيــدك غــدًا ، أو علــى األقّل 
تُمّثــل لــك ذكريــات مجيلــة ال تُمحــى ، 
ــع  ــق ، ض ــول الطري ــن ط ــف م ال تضع
نصــب عينــك النجــاح هدفــًا ، والتفــُوّق 
غايــة ُمحّببــة تســعى للوصــول إليهــا 
. اجتهــد وثابــر ، وُكلّمــا تعبــت أو بذلــت 
جمهــودًا اعلــم أنّــه ملصلحتــك ، وأّن 
ــى  ــم عل اهللا يكافــئ املُجتهديــن . صّم
بلــوغ خــط ايــة العــام الدراســّي بــال 
ســلبّيات قــدر اإلمــكان، وإن قابلتــك 
عقبــات ، اعلــم أنّهــا ســتزيدك صالبــة 

ــاة .  ــة احلي ــى مواجه ــدرة عل وُق
ضــدك  أخــريًا، أُطلــب مــن اهللا ان يَعّ
ــا  ــيت وضعته ــداف ال ــك األه ــق ل وحيق
لنفســك ، وأن حيميــك مــن الفشــل 
ــذي  ــق ال ــك الطري ــري ل ــاط ، وين أو االحب
جنــاح  كل  لــك  نتمنّــى   . تســلكه 

وتوفيــق.
وكل عام وأنتم بألف خري .. 
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قـراءة فـي كتــاب : 
فقه المشاركة السياسية بين التأصيل والممارسة



بعــد مقدمــة الكتــاب الــيت وقفنــا 
عليهــا يف احللقــة الســابقة ســوف 
نتابــع مضامــني الكتــاب ، حيــث 
يبــدأ املؤلــف بالدخــول يف فصــل 
(التصــور   : متهيــدي حتــت عنــوان 
الربوبيــة  ملســائل  اإلســالمي 
واحلاكميــة والعبوديــة واالســتخالف) 
، وحتــت هــذا الفصــل أربعــة مباحث 
، وهــي : مفهــوم احلــق ، ومفهــوم 
اخللــق ، ومفهــوم احلكمــة ( األمــر ) ، 

ومفهــوم املصــري ( الصــريورة ) .
للتصــور  الرؤيــة  توضيــح  ويف 
إن   )  : املؤلــف  يقــول  اإلســالمي 
يف  خيــرج  ال  اإلســالمي  التصــور 
مضمونــه احلضــاري عــن قضيــة 
 ، واملصــري  واألمــر   ، واخللــق  احلــق 
وعليهــا مــدار النصــوص الشــرعية 

.  ( قرآنــا وســنة 
ــن  ــات م ــدة آي ــك بع ــتدل يف ذل ويس
ــح  ــان وتوضي ــع بي ــرمي م ــرآن الك الق
ابــن  مثــل  العلــم  أهــل  تفســري 
كثــري والســعدي ، ومــن خــالل ذلــك 
أهــل  وأقــوال  لآليــات  االســتقراء 
العلــم خلــص املؤلــف إىل املفاهيــم 
مفهــوم  يف  املتمثلــة  األساســية 
ــوم  ــق ، ومفه ــوم اخلل ــق ، ومفه احل
األمــر ( احلكمــة ) ، ومفهــوم املصــري 

.
واســعا  حيــزا  املؤلــف  أفــرد  مث 
وحتــدث   ، األساســية  للمفاهيــم 
ــه  ــتدال كعادت ــهاب مس ــا بإس عنه

وحــول   . الشــرعية  بالنصــوص 
 )  : املؤلــف  يقــول  احلــق  مفهــوم 
ــالمي حــول  ــور اإلس ينطلــق التص
ــة مــن حقيقــة أن اهللا  الــذات اإلهلي
هــو احلــق املطلــق يف ذاتــه وأمسائــه 
الواحــد  وأنــه   ، وأفعالــه  وفاتــه   ،
ــري  ــه  وال نظ ــد ل ــذي ال ن ــد ال الصم

 ،  ( وال شــبيه 
مفهــوم  مبحــث  حتــت  تنــاول  مث 
احلــق عــدة مطالــب ، وهــي : توحيــد 
األمســاء  وتوحيــد   ، الربوبيــة 
. األلوهيــة  وتوحيــد   ، والصفــات 

تطــرق  الــيت  التفاصيــل  وبعــد 
إليهــا املؤلــف علــى التصــور للــذات 
مــن  ــا  يتعلــق  ومــا  اإلهليــة 
األمســاء والصفــات واألفعــال وذلــك 
ــاة  ــة للحي ــرة الكلي ــيس النظ لتأس
ودور اإلنســان فيهــا الــيت تشــمل 
: املنهجيــة الــيت حتكمــه ، حيــث 

خلــص املؤلــف إىل مقولــة رائعــة 
جــدا يقــول فيهــا : ( فــإن فهــوم 
التوحيــد هــو األرضيــة الــيت نبتــت 
عليهــا شــجرة العــدل ، كمــا أن 
ــت  ــيت تنب ــة ال ــو األرضي ــرك ه الش

عليهــا شــجرة الظلــم ) .
أن  مفهــوم  بــني  نوفــق  فكيــف 
الشــرك هــو األرضيــة  الــيت تنبــت 
ــدل  ــود الع ــع وج ــم م ــجرة الظل ش
عنــد الكفــار املشــركني ؟ العــدل 
الــذي للكفــار هــو العــدل العــام 
ــرعي  ــدل الش ــس الع ــري ، ولي الفط
، وبالتــايل يبقــى العــدل عندهــم 
ناقصــا مهمــا كان ، كمــا يبقــى 
عــدال حمصــورا بالبشــر ، ويبقــى 
ــو الشــرك  ــرب فيهــم ه ــم األك الظل
ــال  ــال تعــاىل : ( وإذ ق ــاهللا ، كمــا ق ب
ــين  ــه ياب ــو يعظ ــه وه ــان البن لقم
ــم  ــرك لظل ــاهللا إن الش ــرك ب ال تش
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عظيــم ) .
وهــذا يقودنــا إىل القــول بــأن العــدل 
يعــزز لإلنســان املشــاركة يف بنــاء 
كمــا  الكرميــة  اإلنســانية  احليــاة 
 )  : بقولــه  املؤلــف  إليهــا  أشــار 
واملشــاركة فــرع العــدل ، واالســتبداد 
فــرع الظلــم ، ومبتــدأ املشــاركة 
بــني اخللــق هــو وحدانيــة اخلالــق 
ــق  ــة اخلل ــود ، وحاج ــة املعب ووحداني
ــين  ــو الغ ــه ه ــا إىل اهللا ، ألن مجيع
وحــده ، واخللــق إليــه مجيعــا فقــراء 
، قــال تعــاىل : ( يــا أيهــا النــاس أنتــم 
الغــين  واهللا هــو  الفقــراء إىل اهللا 

احلميــد ) .
يوضــح املؤلــف مفهــوم اخللــق وفــق 
التصــور اإلســالمي بــأن اإلنســان 
ذو مركــز  كائــن مكــرم عنــد اهللا 
ــم الوجــود ، وهــو  ــم يف تصمي عظي
كائــن يتعامــل مــع الكــون كلــه 
ومــن فيــه ومــا فيــه ، ويبــني املؤلــف 
تكوينــه  حبســب  اإلنســان  بــأن 
ــذايت فهــو مســتعد أن يرتفــع إىل  ال
ــني  ــة املقرب ــاق املالئك ــن آف ــى م أرق
احليــوان  دركات  أدىن  إىل  وينحــط   ،
البهيــم ، وبنــاء عليــه خــرج املؤلــف 
خبالصــة يف مفهــوم اخللــق مفادهــا 
: ( إن حقيقــة األلوهيــة تقــوم علــى 
ــق  ــة اخلل ــوم حقيق ــة ، وتق الوحداني
علــى الزوجيــة ، وهلــذه احلقيقــة 
دالالت عظيمــة ومفاهيــم أساســية 
يف قضيــة املشــاركة السياســية 

ــاب ). ــث الكت ــدار حب ــي م ــيت ه ال
ــف  ويف مفهــوم احلكمــة يشــري املؤل
واألمــر  احلكمــة  مفهــوم  ارتبــاط 
ارتباطــا ال فــكاك عنه مبفهــوم اخللق 
ــة  ــوم احلكم ــا أن مفه ــق ، كم واخلال
الصفــات  مقتضــى  هــو  واألمــر 
اإلهليــة ، حيــث ينطلــق التصــور 
اإلســالمي يف نظرتــه للكــون واحليــاة 
احلكمــة  مفهــوم  مــن  واإلنســان 
للشــرائع  املســتلزمة  والغائيــة 
أو  للعبثيــة  النافيــة  والرســاالت 
حتكــم الطبيعــة واألهــواء ، كما يبني 
املؤلــف بــأن مفهــوم احلكمــة واألمــر 
هــو مقتضــى الصفــات اإلهليــة 
، واتســم األمــر اإلهلــي خباصيــة 

ــف  ــرى املؤل ــري ، وي ــة والتيس الرمح
ــة ،  ــوازم الرباني ــن ل ــة م ــأن الرمح ب
ــة  ــرع الرمحــة ، والرمح والتيســري ف
أصــل ، والعــدل فــرع عنهــا ، والعــدل 
يقتضــي املشــاركة ألنــه نقيــض 
الظلــم واالســتبداد والتســلط الــذي 
هــو منشــأ الشــر وأصــل الفســاد يف 
العــامل . كمــا يتميــز األمــر اإلهلــي 
الشــرعي بالتمــام والكمــال والعموم 
والعبــادات  العقائــد  والشــمول يف 
ــة  ــالق وكاف ــلوك واألخ واآلداب والس

ــة . ــة والروحي ــب املادي املطال
أهــم  مــن  الوســطية  تعــد 
لطبيعــة  والســمات  اخلصائــص 
األمــر الشــرعي يف الرســالة اخلامتــة ، 
حيــث يشــري املؤلــف بــأن الوســطية 
مــن لوازمهــا التــوازن يف األحــكام 
الشــرعية ، تــوازن بــني الروح واجلســد 
، وبــني املظهــر واخلــرب ، وبــني العقــل 
والعاطفــة ،  كمــا يبــني املؤلــف بــأن 
ــة  ــا الواقعي ــن لوازمه ــطية م الوس
ــث  ــن حي ــن م ــذا الدي ــج ه يف منه
ــه واقعــا بشــريا  ــه حركــة تواج أن
بوســائل مكافئــة لوجــوده الواقعــي 
ــة  ــة اعتقادي ــه جاهلي ــا تواج أي أ
أنظمــة  عليهــا  تقــوم  تصوريــة 
واقعيــة علميــة تســندها ســلطات 
ذات قــوة ماديــة ، وخيلــص املؤلــف 
إىل أن األمــر اإلهلــي كامــل وشــامل 
وعــام ، يشــترك يف التكليــف بــه 
واإلنــس  اجلــن  مــن  اخللــق  كافــة 
مــن العقــالء حتقيقــا للعبوديــة ، 
وأداء لواجــب االســتخالف وحتقيــق 

. األرض  يف  العمــران 

التصــور  يف  الرابــع  املبحــث  يف 
ــوم  ــف مفه ــاول املؤل ــالمي يتن اإلس
ــل  ــه تكتم ــريورة) ، وب ــري (الص املص
ــق  ــات التصــور اإلســالمي ( احل حلق
يعــرف  حيــث   ،  ( واألمــر  واخللــق 
وهــو   ، املصــري  مفهــوم  املؤلــف 
الرجعــى واملنتهــى إىل اهللا ، وذلــك يف 
ــه يف أركان  ــرب عن ــة املع ــوم القيام ي
اإلميــان باليــوم اآلخــر . وهــذا املفهــوم 
 ، وغايــة  معــىن  للحيــاة  جيعــل 
العبثيــة إىل  دائــرة  وخيرجهــا مــن 
دائــرة احلكمــة ، بتحقيــق مقتضيات 
مجلــة مــن أمســاء اهللا احلســىن 
ــة  ــه عالق ــا ل ــوم أيض ــذا املفه ، وه
املســئوليفي  مبفهــوم  مباشــرة 
ــاس  ــى أس ــة عل ــالم والقائم األغس
املزاوجــة بــني املســئولية الدنويــة 

. األخرويــة  واملســئولية 
خالصــة رؤيــة املؤلــف حــول التصور 
مبوضــوع  وعالقتــه  اإلســالمي 
البحــث : أن اخللــق والنــاس علــى 
وجــه اخلصــوص متســاوون يف أصــل 
ــا  ــق اهللا مجيع ــم خل ــة ، فه اخلليق
ألــم  املنشــأ  يف  ومتســاوون 
مــن طــني األرض ونفخــة الــروح ، 
ومتســاوون يف اإلنســانية ألــم مــن 
آدم ، ومتســاوون يف أصــل التكليــف 
ــر  ــون باألم ــم خماطب ــادة أل والعب
ومتســاوون يف املصــري   ، الشــرعي 
اهللا  إىل  صائــرون  مجيعــا  ألــم 
، وعلــى هــذه األســس والكليــات 

تنشــأ فلســفة املشــاركة .
يتبع يف احللقة القادمة .
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الموقع :
تقــع إرتريــا يف منطقــة القــرن اإلفريقــي 
إفريقيــا  لقــارة  الشــرقي  اجلنــوب  يف 
الناحيــة  مــن  اجلزيــرة  قبالــة شــبه 
اجلنوبيــة بــني دائــريت عــرض ١٥- ١٨ 
ــرقا.  ــول ٣٦- ٤٣ ش ــي ط ــاال وخط مش
والغــرب  الشــمال  مــن  إرتريــا  جيــاور 
ــا  ــترك معه ــودان وتش ــة الس مجهوري
يف حــدود يبلــغ طوهلــا ٦٠٥ كــم ومــن 
اجلنــوب مجهوريــة إثيوبيــا ويبلــغ طــول 
احلــدود بينهمــا ٩١٢ كــم وجيبــويت مــن 
ــدود طوهلــا ١١٣  ــرقي حب ــوب الش اجلن
كــم. كمــا تطــل علــى البحــر األمحــر 
الســاحل ١٠٠٠  ويبلــغ طــول  شــرقا 
ــريب  ــاطئ الغ ــى الش ــد عل ــم. تتواج ك
حاكمــة  نقطــة  يف  األمحــر  للبحــر 
ــة  ــى مقرب ــويب وعل ــه اجلن ــد مدخل عن
ــة  ــدب ذي األمهي ــاب املن ــق ب مــن مضي
ــبه  ــي تش ــة؛ فه ــتراتيجية البالغ اإلس
مثلثــا حمصــورا بــني إثيوبيــا والســودان 

ــويت. وجيب
ألــف  وتبلــغ مســاحتها حــوايل ١٢٠ 
كــم٢  تتنــوع فيهــا التضاريــس واملنــاخ، 
ــر  ــف كيلومت ــد أل ــاطئًا ميت ــك ش ومتتل
ــن «رأس  ــد م ــر، ميت ــر األمح ــى البح عل
قصــار» علــى احلــدود الســودانية مشاال 
«رأس أرجيتــا» يف  املنــدب يف  بــاب  إىل 
جيبــويت جنوبـًـا، ويقــع يف هــذا الســاحل 
أهــم موانــئ البحــر األمحــر ومهــا: 

ــوع». ــب» و»مص «عص
أمههــا  جزيــرة،   (١٢٦) إرتريــا  وتتبــع 
أرخبيــل دهلــك وبــه حنــو ٢٥ جزيــرة، 
أمههــا مــن الناحيــة اإلســتراتيجية 
جزيرتــا «فاطمــة» و»حالــب». ويزيــد 

ماليــني  أربعــة  عــن  الســكان  عــدد 
. نســمة 

تكمــن أمهيــة املوقــع يف ارتبــاط البــالد 
ــني  ــة ب ــرق املالح ــر ط ــرب وأقص ــني أق ب
املحيــط اهلنــدي والبحــر املتوســط 
ممــا جيعلهــا تشــكل حلقــة وصــل بــني 
القــارات الكــربى الثــالث آســيا وإفريقيــا 
املناطــق  مــن  قريبــة  وهــي  وأوروبــا، 
املقدســة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة ومن 
مناطــق إنتــاج النفــط يف اخلليــج العريب 
ودول شــرق إفريقيــا. كمــا تشــكل اجلــزر 
ــوى  ــم للق ــكاز وحتك ــاط ارت ــة نق اإلرتري
اإلقليمــي  الصــراع  يف  العســكرية 

ــة. ــدويل يف املنطق وال

سبب التسمية :
اســم إرتريــا مشــتق مــن التســمية 
ســينوس  األمحــر  للبحــر  اليونانيــة 
وتعــين   (Sinns Erythreum) إرِتريــوم 
البحــر األمحــر، وقــد أطلــق اليونانيــون 
ذلــك االســم علــى إرتريــا يف القــرن 
الثالــث ق.م. ختليــدا الســم جزيــرة يف 
ــع يف  ــا، وتق ــم إرتري ــل اس ــان حتم اليون
الشــاطئ الشــرقي لبــالد اإلغريــق، كمــا 
أطلــق الرومــان نفــس االســم علــى 
ــم  ــع هل ــا خض ــر عندم ــر األمح البح
الشــهري.  التارخيــي  عدوليــس  مينــاء 
إرتريــا  اإليطاليــون  احتــل  وعندمــا 
أطلقــوا عليهــا اســم إرتريــا جتديــدا 
ــك باملرســوم  ــة، وذل للتســمية القدمي
الــذي أصــدره امللــك مهــربت األول ملــك 
(كانــون  ينايــر  األول مــن  إيطاليــا يف 
ــون  ــق املؤرخ ــا أطل ــاين) ١٨٩٠ م. كم الث
املســلمون علــى اإلقليــم قدميــا أمســاء 

ــال  ــه، وق ــالد اجلربت ــع وب ــالد الزيل ــل ب مث
عنهــا ابــن حوقــل : بــالد ال إرتريــا، وذكــر 
ــا  ــلمني وعليه ــن املس ــريا م ــا كث  أن

ــم. ــك عظي مل

مالمح السطح :
يف  كبــري  بتنــوع  تتميــز  إرتريــا  إن 
البيئيــة،  ومعاملهــا  تضاريســها 
وحســب املعطيــات اجلغرافيــة ميكــن 
ثالثــة  إىل  إرتريــا  ســطح  تقســيم 

: يلــي  كمــا  طبيعيــة  معــامل 
مــن  تتكــون  والــيت   : املرتفعــات   (١
اهلضبــة الوســطى والتــالل واهلضاب 
األراضــي  حنــو  املنحــدرة  الشــمالية 
املنخفضــة يف شــرق ومشــال إرتريــا 
ــكل  ــا تش ــات يف جممله ــذه املرتفع وه
اهلضبــة اإلريتريــة الــيت متثــل امتــدادا 

ــا للهضبــة اإلثيوبيــة. طبيعي
والــيت   : الســاحلية  األراضــي   (٢
علــى  الواقعــة  الشــواطئ  متثلهــا 
البحــر األمحــر، علــى امتــدادا ١٠٠٠ 
البحــر  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  كــم، 
ــان إال  ــات واخللج ــل التعرج ــر قلي األمح
ــان  ــع خبلج ــري يتمت ــاطئ اإلريت أن الش
أمههــا خليــج عصــب الــذي توجــد 
ــا ٢٠  ــه جمموعــة جــزر يتجــاوز عدده ب
جزيــرة وكذلــك ســواحل اجلــزر التابعــة 

ــك. ــا ومــن أمههــا جــزر دهل إلرتري
٣) األراضي السهلية وتشمل :

ــق  ــي املناط ــرقية : وه ــهول الش • الس
ــم  ــث إقلي ــا حي ــرق إرتري ــع ش ــيت تق ال
حيــث  الشــمال  إىل  ومتتــد  دنكاليــا 
الســهول  وهــذه  الســاحل  أقاليــم 
اهلضــاب  مــن  سلســلة  تتخللهــا 




الموقع والمناخ
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واجلبــال.
• الســهول الغربيــة : وهــي املناطــق 
ــداءًا مــن  ــا ابت ــة يف غــرب إرتري الواقع
الوســطى  اهلضبــة  منحــدرات 
ــي  ــودانية، وه ــدود الس ــدادا إىل احل وامت
ــة، ومتثــل  ــم اإلريتري متثــل أوســع األقالي
جــزءا مــن مراعــي الســافانا احلــارة الــيت 
تكثــر فيهــا املاشــية باســتثناء األجــزاء 
ــاش  ــوض الق ــة ح ــن منطق ــة م الغربي

ــتيت. وس

أهم األنهار :
• ــر القــاش : يبلــغ طولــه ٤٤٠ كلــم، 
مــأرب  القــاش اســم  علــى  ويطلــق 
ــون  ــرى الباحث ــه، وي ــن أجزائ ــزء م يف ج
ــض  ــود إىل بع ــا يع ــم إمن ــذا االس أن ه
ــا، وأن هــذا  ــة إىل إرتري اهلجــرات اليمني
اللفــظ إمنــا اســتخدمه املهاجــرون مــن 
اليمــن تذكــرا ملــأرب اليمــين الــذي بــين 
عليــه ســد مــأرب، ينبــع مــن اهلضبــة 
وينتهــي  اجلنوبيــة  املرتفعــات  يف 
مبســتنقع يف الســودان بعــد مدينــة 

ــودان. ــرق الس ــال يف ش كس
كلــم   ٦٣٠ طولــه   : بركــة  ــر   •
ــريب  ــزء الغ ــن اجل ــع م ــا، ينب ــل إرتري داخ
مــن اهلضبــة وينتهــي يف الســاحل 
مواســم  ويف  للســودان  الشــمايل 
البحــر  يف  يصــب  الغزيــرة  األمطــار 

األمحــر.
• ــر عنســبا : وأصــل تســميته عــني 
ســبأ، يصــب يف ــر بركــة ويعتــرب 
ــم أن األقمــار  ــده، وللعل ــدا مــن رواف راف
اكتشــفت  األمريكيــة  الصناعيــة 
حبــرية  بركــة  منطقــة  يف  مؤخــرا 
عميقــة تتمتــع مبخــزون مائــي ال مثيــل 
ــه يف املنطقــة، وميكنهــا ســد حاجــة  ل
ــة  ــاء والطاق ــن امل ــري م ــعب اإلريت الش
الكهربائيــة ملــدة ٢٥٠ ســنة قادمــة.

• ــر ســيتيت : وهــذا هــو النهــر 
الوحيــد يف إرتريــا الــذي ال حيمــل صفــة 
مومســي حيــث أن كل األار الســابقة 
ــكلة هــذا  ــن مش ــة. ولك ــي مومسي ه
النهــر هــي كونــه علــى احلــدود اإلثيوبية 
ــني  ــة ب ــدود الطبيعي ــكل احل ــل ويش ب
البلديــن، لــذا فإنــه مل تتــم االســتفادة 
ــودان  ــر إىل الس ــذا النه ــد ه ــه، وميت من
حيــث يعــرف هنــاك بنهــر (عطــربة) 
ليصــب يف النيــل عنــد مدينــة عطــربة.
ــرق  ــو الش ــيت تصــب حن ــة ال ــا األودي أم

فأمهيتهــا  اإلرتريــة،  اهلضبــة  مــن 
الــيت  تلــك  مــن  أقــل  االقتصاديــة 
تصــب حنــو الغــرب، بالنظــر إىل ضيــق 
ــذه  ــم ه ــا، وأه ــيت ترويه ــاحات ال املس
ويــروي  قــدي  علــي  وادي   : األوديــة 
ــث أقيــم ســد صغــري.  ســهول زوال حي
حــداث  وادي  منــه  مقربــة  وعلــى 
وكميلــي، كمــا يــروي مــزارع بــدا يف 
ــة  ــد إىل هضب ــا، واٍميت ــة دنكالي منطق
ــد  ــي) و(ق ــزارع (امبريم ــا م ــراي. أم التج
ــب  ــة تص ــا أودي ــقب) فترويه ــد) و(س ق
واهلضبــة  محاســني  هضبــة  مــن 
ــو  ــدي)، وه ــام (دان ــد أق ــمالية. وق الش
اإليطــايل املتخصــص يف زراعــة املــوز 
ــرب  ــوس بالق ــدًا يف ينق ــه، س و الفواك
ــات  ــزارع يف مرتفع ــروي امل ــدع ي ــن قن م
ــركة  ــت ش ــد أقام ــرا، وق ــدع وأمس قن
ــة  ــريات اصطناعي ــاء حب ــداو للكهرب س
يف (بلــزا) بالقــرب مــن أمســرا لتجميــع 
ــد  ــيول، واســتغالهلا يف تولي ــاه الس مي
ــاء، ويعــد مشــروعًا ناجحــًا ميــد  الكهرب
ــده  ــب فوائ ــاء إىل جوان ــرا بالكهرب أمس
الــيت  الدراســات  وتؤكــد  الزراعيــة. 
ــات  ــود إمكاني ــون وج ــا اإليطالي خلفه
باســتغالل  ضخمــة  اقتصاديــة 
حبــريات  وبإقامــة  امليــاه،  مســاقط 
اصطناعيــة لتوليــد الكهربــاء وتنظيم 

ــري. ال

المساحة :
ــدر  ــن األرض تق ــة م ــا رقع ــي إرتري تغط
ذلــك  يف  مبــا  كــم٢   ١٢١٣٢٠ بنحــو 
ــاحة  ــى املس ــادا عل ــك، واعتم جــزر دهل
األقطــار  ضمــن  إرتريــا  تصنــف 
ومســاحتها. حجمهــا  يف  الصغــرية 

تتميــز خارطــة إرتريــا بتباعد يف الشــكل 
ــدو  ــا يب ــا، فبينم ــا وأقاليمه ــني أحنائه ب
ــكل األقاليــم  ــوازن النســيب يف ش الت
ــإن  ــطى ف ــة والوس ــمالية والغربي الش
إقليــم دنكاليــا ميثــل امتــدادا شــريطيا 
ــى  ضيقــا مبحــاذاة البحــر األمحــر، وعل
أيــة حــال فــإن إرتريــا يف جمملهــا متثــل 
شــكال مثلثــا تقــوم قاعدتــه علــى 
ــداد واســع مــع احلــدود الســودانية. امت

المناخ :
يتبايــن املنــاخ يف إرتريــا بــني املنــاخ احلــار 
الصحــراوي اجلــاف يف املناطــق املحاذيــة 
إلثيوبيــا إىل املنــاخ املعتــدل الرطــب 

ــقط  ــريب. و تس ــوب الغ ــق اجلن يف مناط
إرتريــا صيفــا  أحنــاء  األمطــار يف كل 
باســتثناء الشــريط الســاحلي (مينائــي 
مصــوع وعصــب) مــن يونيــو – حزيــران 
حــىت ســبتمرب – أيلــول، وتصــل درجــة 
ــا  ــاحلي صيف ــريط الس ــرارة يف الش احل
إىل ٤٥ ســنتيجراد وتنخفــض شــتاء إىل 
ــع  ــربودة. وترتف ــاالت ال ــى ح ١٨ يف أقص
 ٤٨ إىل  صيفــا  دنكاليــا  صحــراء  يف 
ســنتيجراد، وهــي أعلــى درجــة حــرارة يف 
العــامل، وقــد درســت بعثــة علميــة يف 
عــام ١٩٧٠ م إمكانيــة اســتغالل حــرارة 
ــد  ــا لتولي ــة دنكالي الشــمس يف منطق
الكهربــاء بواســطة توربينــات خاصــة. 
 ٧ مصــوع  يف  ألمطــار  نســبة  تبلــغ 
 ٣ عصــب  ويف  الســنة،  يف  بوصــات 
ــتاء يف  ــار ش ــقط األمط ــات، وتس بوص
ديســمرب- كانــون األول حــىت مــارس 
ــط  ــغ متوس ــة فيبل ــا يف برك – آذار، أم
ســقوط األمطــار ١٥ بوصــة ويف حــوض 
ــر  ــة، وبالنظ ــتيت ٢٥ بوص ــاش وس الق
إىل هطــول األمطــار شــتاء وصيفــا 
فــإن منطقــيت قنــدع وفلفــل تتمتعــان 
بأعلــى منســوب مليــاه األمطــار إذ يصــل 

ــنويًا. ــة س إىل ٤٥ بوص
اســتراتيجيا  عمقــا  إرتريــا  تشــكل   
مهمــا لــكل الــدول املطلــة علــى البحر 
األمحــر باعتبارهــا البوابــة اجلنوبيــة 
ــدب.  ــاب املن ــق ب ــى مضي ــرفة عل املش
بشــق قنــاة الســويس عــام ١٨٦٩ م 
ــم  ــد أه ــر أح ــر األمح ــن البح ــل م جع
الطرقــات البحريــة يف العــامل، بعــد 
ــة  ــرة طويل ــدا لفت ــزوال وبعي أن كان مع
مــن الزمــن، وحتولــت الزاويــة الشــمالية 
الشــرقية مــن ملجــأ معــزول إىل ســوق 

ــوة. ــروة وق ــدر ث ــكل مص ــرية تش كب
تشــكل إرتريــا منــذ قــدمي الزمــان حلقــة 
ــا  ــني إفريقي ــاري ب ــاري وحض ــال جت اتص
وشــبه اجلزيــرة العربيــة، وال شــك أن 
ــد  ــام ق ــتراتيجي اهل ــع االس ــذا املوق ه
ــوذ،  ــراع ونف ــة ص ــا منطق ــل إرتري جع
وموضــع اهتمــام وأطمــاع املســتعمرين 
عــرب التاريــخ حيــث تعرضــت لعــدة 

ــتعمارية. ــب اس حق

املصدر: ويكيبيديا
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