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كلمة العدد

يُعــرًف املختصــون التغيــر بالقــول لغــًة بأنــه اإلتيــان يف الــيء مبــا 

يعارضــه أو يضــاره ويناقضــه. والتغيــر اصطالحــاً هــو التبــدل الذي 

ــذي  ــية ، وال ــة أو السياس ــة االجتامعي ــف البني ــه مختل ــرض ل تتع

ــات  ــن التزام ــا م ــط به ــا يرتب ــاة ، وم ــي الحي ــع مناح ــس جمي مي

تقتــي إعــادة النظــر يف الوســائل واإلمكانــات ، وكيفية اســتعاملها 

وتوظيفهــا ومــن ثــم فإنــه ال ميكــن أن يكــون جزئيــاً بــل ال بــد أن 

ــك ألن أي  ــدون قصــد إىل ذل ــو ب ــى ول ــاً، حت يكــون شــمولياً وكلي

تغــر يحــدث يف بنيــة مــا مــن املجتمــع ينعكــس تلقائيــاً عــى بقية 

البنيــات. 

املتتبــع لواقــع قــوى املعارضــة اإلرتريــة يالحــظ جمــود يف مختلــف 

املجــاالت السياســية واإلعالميــة والعســكرية فــام هــي األســباب ؟

قــوى املعارضــة اإلرتريــة تعــاين مــن مشــاكل مختلفــة واملشــكلة 

ــا  ــول املناســبة له ــد تكــون صغــرة ونتيجــة لعــدم إيجــاد الحل ق

قــد تصبــح أزمــة. ويف املقابــل قــد تكــون املشــكلة كبــرة ، ولكــن 

مــن املمكــن التغلــب عليهــا مــن خــالل جهــد املعنــن باملشــكلة 

ــذ  ــدود عندئ ــق مس ــت إىل طري ــور ووصل ــدت األم ــا إذا تعق ، أم

ســوف نكــون بصــدد أزمة.ويتفــق الباحثــون واملختصــون أن أيــة 

أزمــة تتطلــب فريــق عمــل إلدارتهــا ويف هــذا املضامر فــإن املفهوم 

اليابــاين يف معالجــة األزمــة يقوم عى أســاس أن األشــخاص القريبن 

لألزمــة هــم األقــدر عــى حلهــا أو توفــر الحــل املناســب لهــا. وهنا 

يقــع عــى عاتــق قيــادات قــوى املعارضــة اإلرتريــة البحــث عــن 

حلــول عاجلــة ملــا آلــت إليــه األوضــاع يف الوطــن ، وهــذا ال يتــأىت 

إال بتجــاوز كل العقبــات التــي تعــرض طريــق املعارضــة والحلــول 

يف يــد قيــادات املعارضــة باعتبارهــا الشــخصيات التــي تعــرف أدق 

التفاصيــل يف الــراع.

ــة  ــة للمعارض ــات املتالحق ــول لألزم ــن حل ــث ع ــد البح ــن يري م

اإلرتريــة يتطلــب منــه اإلجابــة عــى عــدة أســئلة لــي يتمكــن مــن 

العبــور اىل بــر األمــان ووضــع اللبنــات الحقيقيــة لحــل األزمــة. فــال 

بــد مــن اإلجابــة عــى ســؤال متــى حدثــت األزمــة ؟ ومــا أســبابها 

؟ ومــن املســتفيد منهــا؟ ومــن املتــرر منهــا؟. وكيــف تطــورت؟ 

ــاذا  ــري مل ــؤال جوه ــا س ــا؟. وهن ــل معه ــب أن نتعام ــف يج وكي

ــز  ــن مرك ــن تكم ــراً أي ــتفحلت؟. وأخ ــاذا اس ــة؟ ومل ــرت األزم ظه

ــن ســتمي؟ األزمــة؟ وإىل أي

يف تقديــري إذا متكنــت قيــادات قــوى املعارضــة اإلرتريــة اإلجابــة 

عــى األســئلة أعــاله بــكل التجــرد بالتأكيــد ســوف نحقــق تقــدم يف 

حلحلــة األزمــة التــي تعــاين منهــا املعارضــة اإلرتريــة.

ــالح يف  ــد اإلص ــة تنش ــة اإلرتري ــوى املعارض ــإن ق ــة ف ويف املحصل

ــو  ــالح ه ــوم اإلص ــري ، ومفه ــام اإلرت ــده النظ ــا أفس ــتقبل مل املس

ــر أي  ــا بالتطوي ــون إم ــذا يك ــاً، وه ــد صالح ــيء الفاس ــل ال جع

ــارص  ــالع عن ــك  باقت ــر وذل ــا بالتغي ــارص الصــالح، وإم ــر عن تطوي

الفســاد واجتثاثهــا مــن الجــذور، وهــو أقــوى مــن التطويــر وأبعــد 

ــراً منــه. وحاجــة الوطــن إىل اإلصــالح تصبــح ملحــة حــن يتــم  أث

ــة يف  ــد الرغب ــا توج ــه. وعندم ــم والفســاد ومعانات الشــعور بالظل

ــوده  ــع وج ــم م ــة الظل ــة يف إزال ــون الرغب ــن ال تك ــاق ح االنعت

ــات  ــى درج ــك أع ــم ال ش ــالً فتلك ــداً أو جه ــا قص ــتفحاله إم واس

الفســاد وأخطرهــا إذ تقــرن باملكابــرة أو إنعــدام الوعــي بالواقــع.

ولــي نحقــق هــذا الطمــوح ويكــون واقعــاً عــى األرض يتطلــب 

مــن قــوى املعارضــة اإلرتريــة تحديــد رؤيــة فكريــة واضحــة لهــذا 

االصــالح ، ثــم يتــم تعزيــز هــذه الرؤيــة بــإرادة سياســية تســاعد 

ــة للرؤيــة  ــة لوســائل تنفيذي ــة املطلوب إلنجــاز التغيــر مــع التهيئ

والخطــط املطروحــة.

وإلجــراء هــذا التغيــر نحــن بحاجــة اىل طرفــن الطــرف األول 

منــوط اليــه مهــام إعــداد التصــور والطــرف الثــاين يكلــف بالتنفيذ. 

بخصــوص التصــور والرؤيــة والتخطيــط فهــذا مهــام املثقفــن 

اإلرتريــن وأصحــاب االختصــاص بجميــع فئاتهــم والقيــام بالواجب 

ــتقبلية  ــة املس ــط والرؤي ــورات والخط ــداد التص ــم بإع ــوط به املن

لــي ينهضــوا مبجتمعهــم يف توفيــق محكــم بــن الحلــم والواقــع. 

وأمــا مهــام التنفيــذ فيقــع عــى عاتــق القامئــن بالشــأن العــام مــن 

القيــادات السياســية ومكونــات املجتمــع املدين مبختلف مشــاربها. 

وعــى أن يكــون املنظــور قامئــاً عــى إقامــة دعائــم جديدة إلشــاعة 

العــدل واملســاواة والحريــة يف ربــوع إرتريــا.

املحرر 	 	 	

كيف تتجاوز قوى المعارضة اإلرترية أزماتها الداخلية ؟
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يف  اإلعالميــة  الجزيــرة  شــبكة  افتتحــت 

ســبتمرب املــايض مكتبــا جديــدا يف العاصمــة 

ــزز  ــوة تع ــا ، يف خط ــس أباب ــة أدي اإلثيوبي

ــة  ــارة األفريقي ــبكة يف الق ــود الش ــن وج م

وخاصــة منطقــة رشق إفريقيــا عــرب تغطيــة 

األفريقــي  باالتحــاد  املتعلقــة  األحــداث 

التابعــة  ألفريقيــا  االقتصاديــة  واللجنــة 

مــن  العديــد  بجانــب  املتحــدة،  لألمــم 

عقــد املكتــب التنفيــذي للمؤمتــر اإلســالمي 

اإلرتــري اجتامعــه الــدوري يف 2017/9/26م ، 

وقــف فيــه عــى األداء التنفيــذي مــن خــالل 

التقاريــر املقدمــة يف مختلف مجــاالت العمل 

ــة  ــام اســتعرض أوضــاع املعارضــة اإلرتري ، ك

والجهــود املبذولــة لتجاوز مشــكالتها ، وحدد 

حيالهــا الــرؤى التــي يعمــل عــى ضوئهــا يف 

حراكــه مــع القوى السياســية لتعزيــز وحدتها 

وتفعيــل دورهــا مبا يــؤدي إىل القيــام مبهمتها 

وتحقيــق أهدافهــا .

المكتب التنفيذي يعقد اجتماعه الدوري
ــي تشــهدها  ــامع التطــورات الت ــع االجت وتاب

إرتريــا أمنيــا وسياســيا عــى الصعيــد الداخيل 

واإلقليمــي يف ظــل أجــواء التنافــس والــراع 

التــي تشــهده منطقــة القــرن اإلفريقــي 

، ووقــف عــى أوضــاع الشــعب اإلرتــري 

وتلمــس   ، تــزداد ســوءا  التــي  ومعاناتــه 

املؤمتــر  دور  ذلــك  كل  تجــاه  االجتــامع 

يدفــع  مــا  ســبيل  يف  اإلرتــري  اإلســالمي 

املخاطــر التــي تتهــدد إرتريــا ويحقــق أمنهــا 

. واســتقرارها 

ــة. ــة واإلقليمي ــامت الدولي ــات واملنظ الهيئ

يشــار إىل أن شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة 

بــدأت بالقنــاة العربيــة األم عــام 1996 

التــي حققــت نجاحــا عربيــا وعامليــا مكنهــا 

قنــوات،  لتشــمل  دائرتهــا  توســيع  مــن 

اإلنجليزيــة والوثائقيــة والجزيــرة  بينهــا 

متخصصــة  مراكــز  جانــب  إىل  مبــارش 

ومواقــع إخباريــة.

الجزيرة تفتتح مكتبا إقليميا بأديس أبابا

إذاعة إرينا :
رفعــت رشكــة ديليزيــا الربيطانيــة والتــي 

تتخــذ من لنــدن مقــرا لها دعــوى قضائية 

ضــد الحكومــة اإلرتريــة يف مقاطعــة 

بريتــش كولومبيــا الكنديــة. وتطالــب 

الرشكــة الربيطانيــة الحكومــة اإلرتريــة 

بدفــع 12 مليــون دوالر نظــر بيعهــا قطع 

غيــار طائــرات حربية وتخلفــت الحكومة 

عــن تســديد املبلــغ املطلــوب منــذ عــام 

ــار الرشكــة للمحكمــة  2003. وجــاء اختي

ــد  ــوى ض ــر يف الدع ــا تنظ ــة ألنه الكندي

ــل  ــي تحص ــة والت ــن الكندي ــة نيفس رشك

عــى 40% مــن عائــدات إرتريــا مــن 

الذهــب، وطلبــت الرشكــة الربيطانيــة 

مــن نيفســن دفــع املبلــغ مــن عائــدات 

الحكومــة اإلرتريــة وهــو األمــر الــذي 

رفضتــه الرشكــة بحجــة أنهــا غــر مخولــة 

ــة.  ــة اإلرتري ــون الحكوم ــديد دي لتس

وكانــت نفــس الرشكــة قــد رفعــت دعــوى 

ضــد الحكومــة اإلرتريــة يف نفس الســياق 

ــب  ــويدية وحس ــم الس ــدى املحاك يف إح

ــإن  ــرة عــن الدعــوى ف ــات املتوف املعلوم

ممثــل الحكومــة اإلرتريــة حر الجلســة 

ــة  ــة اإلرتري ــر الحكوم ــة نظ ــدم وجه وق

ــدة يف  ــوى الجدي ــاءت الدع ــاء. وج للقض

ــام  ــة قي ــى خلفي ــة ع ــة الكندي املحكم

ــوى  ــع دع ــن برف ــن اإلرتري ــة م مجموع

قضائيــة ضــد رشكــة نيفســن تطالــب 

ــر  ــدون أج ــغيل ب ــن تش ــات ع بتعويض

ــة  ــت محكم ــرى. وال زال ــات أخ ومخالف

ــة  ــا الربيطاني ــش كولومبي ــة بريت مقاطع

ــة. ــر يف القضي ــل النظ تواص

شركة بريطانية لبيع االسلحة 
تقاضي الحكومة االرترية
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جريدة	التغيري	االلكرتونية	السودانية	:

أبعــدت ســلطات واليــة كســال )الســودانية( 

ــم  ــا إىل بالده ــبتمرب )36( إرتري ــة س يف بداي

بعــد إدانتهــم بتهمــة الدخــول غــر املــرشوع 

ــودانية. إىل األرايض الس

وكان قــايض محكمــة كســال قــد أصــدر نهاية 

أغســطس املــايض حكــامً بالســجن واإلبعــاد 

ــاَ وتــم تنفيــذ حكــم  يف مواجهــة )66( إرتري

اإلبعــاد يف )30( طفــالً فيــام تم إبعــاد البقية 

بعــد قضائهــم عقوبــة الســجن املحــددة 

بشــهرين.

وأوضحــت صحيفــة  التغيــر اإللكرونيــة 

ــم عــرب  ــا إن اإلبعــاد ت نقــال عــن مصــدر له

معــرب )اللفــة – 13( الحــدودي بــن الســودان 

ــا. وإرتري

قرار-	املحكمة
وحــال عودتهــم إىل بالدهم يواجــه املبعدون 

عقوبة الســجن والتجنيــد “القرسي”.

وكانــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 

ــت  ــد وصف ــن UNHCR ق ــؤون الالجئ لش

بلدانهــم  إىل  الجئــن  الســودان  إبعــاد 

ــه  ــدويل ودعت ــون ال باالنتهــاك الخطــر للقان

ــك. ــن ذل ــف ع إىل الك

)التغيــر  لصحيفــة  تريــح  وخــالل 

ــوض  ــة املف ــة ممثل ــدت نائب ــة( أب اإللكروني

الســودان،  الالجئــن يف  لشــؤون  الســامي 

ــن  ــة م ــق املفوضي ــن قل ــان، ع ــث ت اليزابي

ــب  ــودانية )30( طال ــلطات الس ــل الس ترحي

لجــؤ إرتــري مــن صغــار الســن قبــل أن يتــم 

االســتامع لهــم بصــورة كافيــة.

ــا  ــاالت تجريه ــن اتص ــث ع ــفت اليزابي وكش

املفوضيــة مــع الحكومــة الســودانية وطلبهم 

إيقــاف عمليــات اإلبعــاد “نجــري اتصــاالت 

مــع املســؤولن الســودانين للبحــث عــن 

معلومــات إضافيــة حــول مــا حــدث. نحــن 

الســودانية  الحكومــة  مــن  طلبنــا  أيضــا 

ــى  ــة حت ــالت إضافي ــن أي ترحي ــاع ع االمتن

يتضــح عــى أي أســاس تتــم هــذه الرحيالت 

ــة“. الجاري

وقبــل أســابيع وجه مايزيــد عــى )50( إرتريا 

رســالة إىل منظــامت حقوق اإلنســان كشــفوا 

عربهــا أنهــم محبوســون يف ســجن بالخرطوم 

وأنهــم “مهــددون باإلبعاد”.

ووفقــاً إلفــادات متعــددة  مــن املصــدر 

الســابق  فــإن عمليــات إبعــاد مســتمرة 

واألعــوام  الشــهور  خــالل  تنفيذهــا  تــم 

املاضيــة ضــد اإلرتريــن واإلثيوبيــن بواســطة 

الســودانية. الســلطات 

 سلطات والية كسال تبعد أعدادا
 كبيرة من الهاربين إلى إرتريا
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للتغيــر  اإلرتــري   الوطنــي  املجلــس  إن 

نوفمــرب  يف  تأســس  الــذي  الدميقراطــي 

مــن عــام 2011م وشــاركت يف عضويتــه 

التنظيــامت السياســية ومنظــامت املجتمــع 

ــتقلة ،  ــة املس ــخصيات الوطني ــدين والش امل

ــكالت  ــن املش ــد م ــرته العدي ــه يف مس واج

والعقبــات التي تســببت يف جمــوده وحالت 

دون االضطــالع بواجباته والقيام مبســؤولياته 

، مبــددا آمــال وطموحــات شــعبنا املناضــل 

يف التغيــر املنشــود .   وللخــروج مــن تلــك 

الحالــة كانــت هنــاك العديــد مــن املســاعي 

ــام  ــع ع ــذ مطل ــة . ومن ــادرات الحثيث واملب

ــن  ــة م ــر جدي ــاعي أك ــدأت مس 2017م ب

خــالل تكويــن لجنــة حــوار مشــرك  لطــريف 

ــوف  ــن أجــل الوق ــامت السياســية م التنظي

ــت  ــي أعاق ــات الت ــكالت والعقب ــى املش ع

مســرة العمــل املشــرك، والبحــث عــن 

ــد الســمنار  ــاق وعق ــق الوف ــول وتحقي الحل

الجامــع يف جــو معــاىف ميهــد لعقــد املؤمتــر 

الثــاين للمجلــس الوطنــي اإلرتــري .وقــد 

واصلــت لجنــة الحــوار أعاملهــا يف حــوار 

شــفاف ومســؤول ، وأعــدت وثيقــة االتفــاق 

ــاوز  ــة لتج ــول املقرح ــت الحل ــي تضمن الت

العقبــات واألجنــدة العامــة لعقــد الســمنار 

املشــرك .ويف هــذا الســياق التــأم شــمل 

قيــادات التنظيــامت السياســية يف االجتــامع 

املنعقــد يف أديــس أبابــا يف الفــرة )31 يوليــو 

ــى  ــوف ع ــل الوق ــن أج ــطس ( م - 4 أغس

وثيقــة االتفــاق املشــرك التــي اعدتهــا لجنــة 

الحــوار . ويف جــو تســوده الشــفافية وروح 

املســؤولية متــت مناقشــة كافــة اجنــدة 

الوثيقــة وأجريــت فيهــا التعديــالت الالزمــة 

مبــا يضمــن الوفــاق ونجــاح عقــد الســمنار 

للمجلــس  الثــاين  املؤمتــر  لعقــد  متهيــدا 

ــي . الوطن

• أكــد الحضــور عــى أهميــة هــذا االتفــاق 

بــن التنظيامت السياســية باعتبارهــا العمود 

الفقــري للمجلــس الوطنــي ، كــام أكــد عــى 

أن ضعــف هــذه التنظيــامت وخالفاتهــا كان 

الســبب الرئيــي يف إشــكاليات املجلــس 

ــي وإعاقــة مســرته . ولتجــاوز هــذه  الوطن

اإلشــكاليات تــم االتفــاق عــى عقــد ســمنار 

مشــرك للتنظيــامت السياســية.

إىل  يتطلــع  اإلرتــري ظــل  الشــعب  إن   •

ــر  ــة وتضاف ــة اإلرتري ــف املعارض ــدة ص وح

ــه  ــن محنت ــروج م ــل الخ ــن أج ــا م جهوده

ظــل  ويف   ، يــوم  كل  يف  تتفاقــم  التــي 

الخطــر  واملنعطــف  الراهنــة  التحديــات 

ــت  ــة أصبح ــة اإلرتري ــه القضي ــر ب ــذي مت ال

ــوى  ــرك رضورة قص ــال املش ــدة والنض الوح

ال منــاص منهــا ، وقناعــة مشــركة للجامهــر 

وانطالقــا   . السياســية  وقــواه  اإلرتريــة 

مــن استشــعار املســؤولية ملواجهــة تلــك 

التحديــات، واســتجابة لتطلعــات شــعبنا 

الجســور يف تحقيــق آمالــه كان هــذا االتفاق 

الــذي أزال الكثــر مــن العوائــق ، ووحــد 

الــرؤى حــول القضايــا الجوهريــة لعقــد 

ــد  ــة لعق ــة الصالح ــد األرضي ــمنار، ومه الس

املؤمتــر الثــاين للمجلــس الوطنــي . وال شــك 

أن هــذا االتفــاق يعــد انطالقــة جديــدة 

ــام  ــا م ــة وتحدياته ــات املرحل ــة ملتطلب واعي

ــاركة  ــة املش ــر اإلرتري ــن الجامه ــي م يقت

بالدعــم واملســاندة مــن أجــل إنجــاح هــذه 

ــاملة  ــدة الش ــو الوح ــة نح ــوة املبارك الخط

والنضــال املشــرك .

االجتــامع  هــذا  مخرجــات  أهــم  ومــن 

التوقيــع عــى وثيقــة االتفــاق املشــرك عــرب 

املوجهــات  وتحديــد   ، للطرفــن  ممثلــن 

العامــة للســمنار، و تكليــف اللجنة املختصة 

ــه . ــداد ل لإلع

ــري  ــداء للشــعب اإلرت ــام وجــه الن ويف الخت

ــد مســرة  ــدوره لرف ــه لالضطــالع ب وفعاليات

الوحــدة والنضــال املشــرك وااللتفــاف حوله 

مــن أجــل التغيــر الدميقراطــي املنشــود. 

ــى  ــة ع ــة اإلثيوبي وتوجــه بالشــكر للحكوم

اســتضافتها ودعمها املســتمر ملســرة النضال 

ــا. مــن أجــل التغيــر الدميقراطــي يف إرتري

اإلجتماع	املشرتك	لقيادات	التنظيمات	
السياسية		باملجلس	الوطين	اإلرتري	للتغيري	

الدميقراطي
4	أغسطس	2017م-	أديس	أبابا

اإلجتماع المشترك لقيادات التنظيمات السياسية
بالمجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي

تصريح صحفي صادر عن :
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متــر علينــا اليــوم الذكــرى )56( لتفجــر الكفاح 

املســلح للثــورة اإلرترية بقيادة الشــهيد البطل 

حامــد إدريــس عــوايت يف الفاتــح مــن ســبتمرب 

لعــام 1961م ، والــذي كان خيــارا وحيــدا 

لجــأ إليــه الشــعب اإلرتــري بعــد أن اســتنفد 

ــي  ــية الت ــلمية والدبلوماس ــارات الس كل الخي

ســلكها لنيل اســتقالله مــن االســتعامر اإلثيويب 

ــن يــرىض  ــار أكــد أن الشــعب اإلرتــري ل ، خي

ــار  ــه هــذا الخي ــال مهــام كلف باالســتقالل بدي

مــن تضحيــات جســام ، والتــف مــع الشــهيد 

البطــل ورفاقــه يف كل أرجــاء إرتريــا ودعمهــم 

بــكل إمكاناتــه ، لتبدأ املواجهات املســلحة مع 

املســتعمر اإلثيــويب بعتــاد وأعــداد متواضعــة ، 

مقابــل قوة عســكرية متثــل األقــوى يف منطقة 

رشق إفريقيــا ، لكــن اإلرادة القوية جعلت من 

هــذه املبــادرة املســلحة ثــورة ضاربــة ظلــت 

تفــرض إرادتهــا وتحقــق انتصاراتهــا امليدانيــة 

رغــم التجاهــل والتآمر الــدويل عليها للحيلولة 

ــت  ــا تعرض ــم م ــا ، ورغ ــق هدفه دون تحقي

ــه مــن انشــقاقات يف صفوفهــا ودارت فيــام  ل

بينهــا حروبــا داخليــة ، األمــر الــذي أطــال زمن 

الثــورة ألكــر مــن ثالثــن عامــا ، لكــن ذلــك مل 

يــرف الثــورة والشــعب اإلرتــري عــن الهدف 

املحــوري ) اســتقالل إرتريــا ( ، فــكان خــروج 

الجيــش اإلثيــويب مــن أنحــاء إرتريــا وهــو يجر 

ــو 1991م ، واســتلم  ــال الهزميــة يف 25 ماي أذي

إســياس وزمرتــه حكــم البــالد ، وبــدأت عــودة 

اإلرتريــن سياســين ومواطنــن إىل بالدهــم 

املحررة ليعيشــوا فيهــا بعزة وكرامــة ، ويعملوا 

عــى بنائهــا وتعمرهــا ، إال أن النظــرة الحزبية 

الضيقــة والنهــج االســتبدادي لنظــام إســياس 

ــا إىل ثكنــة عســكرية جنــد فيهــا  أحــال إرتري

جميــع أفــراد الشــعب اإلرتــري نســاء ورجــاال 

، وزج بهــم يف أتــون حــروب افتعلهــا مــع كل 

دول الجــوار ، حروبــا ال معنــى لهــا ســوى 

الغــرور الفــايش ، وراح ضحيتهــا مئــات اآلالف 

، تجــاوزت بأضعــاف مهولــة تضحيــات الثــورة 

ــم نظــام  ــا ، واهت ــن عام ــة خــالل ثالث اإلرتري

إســياس بإحــكام قبضتــه السياســية واألمنيــة 

واالقتصاديــة مكرســا نظــام الفــرد الــذي يديــر 

دفــة البــالد يف كل شــئونها ومســتوياتها ، غــر 

مكــرث بالحقوق السياســية واإلنســانية ألفراد 

الشــعب ، وعطــل جميــع مؤسســات الدولــة 

املوجــودة اســام مــن مزاولــة اختصاصاتهــا 

ــاته  ــه وسياس ــف لنظام ــع أي رأي مخال ، ومن

ــت  ــفية طال ــاالت تعس ــة اعتق ــم حمل ، ونظ

ــن  ــين والصحفي ــاة والسياس ــن والدع املعلم

والتجــار منــذ التحريــر وحتى اليوم ، وســجلت 

إرتريــا بســبب املامرســات االســتبدادية التــي 

ينتهجهــا النظــام يف مقدمــة أســوأ الســيئن يف 

ملفــات حقوق اإلنســان السياســية والصحفية 

والدينيــة ، وأصبحت إرتريا ســجنا وبلــدا طاردا 

ــدة  ــروب متزاي ــرة ه ــهد ظاه ــا ، وتش ألهله

ليــس لهــا مثيــل يف العــامل ، شــملت مدنيــن 

وعســكرين بحثــا للكرامــة اإلنســانية والحرية 

، وعــاش اإلرتريــون حيــاة التــرشد والتيــه مــن 

جديــد واألكــر ســوءا مــن التــي شــهدوها أيام 

االســتعامر .

هــذا الواقــع املأســاوي يدعونــا الســتحضار 

ــل  ــي تتمث معــاين ذكــرى الكفــاح املســلح الت

بــأن العــزة والكرامــة والحريــة تحتــاج إىل 

مقاومــة قويــة بكل أنــواع املقاومــة ، والوقوف 

يف وجــه هــذا الطغيــان الغاشــم مــن كل فئات 

ــدم  ــواه السياســية ، وع ــري وق ــع اإلرت املجتم

الســامح لليــأس والقنــوط بإضعــاف تصميمنا 

الســتعادة العــزة والكرامــة التــي أهدرهــا 

النظــام ، وبقــدر أهل العــزم تأيت العزائــم ، وإن 

أصحــاب القضيــة العادلة ال محالــة منصورون 

بــإذن اللــه ، طــال الزمــن أم قــر ، وإن الظلــم 

ــن  ــدا م ــغ ح ــش وبل ــام انتف ــتبداد مه واالس

البطــش والقهــر فإنــه زائــل ، وإنــه كلــام أوغل 

ــل عــى  ــم فهــذا دلي وطغــى يف الجــرم والظل

قــرب أجلــه .

قــال اللــه تعــاىل : ) أذن للذيــن يقاتلــون بأنهم 

ظلمــوا ، وإن اللــه عــى نرهم لقدير ( ســورة 

الحــج : 39 .

املؤمتر اإلسالمي اإلرتري
2017/9/1م

بيان بمناسبة ذكرى )56(
الندالع الكفاح المسلح للثورة اإلرترية
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ــس  ــر  األول للمجل ــاد املؤمت ــئ انعق مل يج

الوطنــي اإلرتــري يف مدينــة أواســا يف شــهر 

ولكــن  صدفــة  مبحــض  2011م  نوفمــرب 

جــاء نتيجــة ملجهــودات كبــرة بذلــت مــن 

قبــل املعارضــة اإلرتريــة وخاصــة التحالــف 

القــدح  صاحــب  اإلرتــري  الدميقراطــي 

املعــى يف هــذا األ1مــر ، والــذي نقــل 

عمــل املعارضــة االرتريــة نقلــة نوعيــة 

ــرورا  ــتوى م ــذا املس ــا إىل ه ــى أوصله حت

بعقــد امللتقــى اإلرتــري والــذي عقــد يف 

العاصمــة األثوبيــة أديــس أبابــا 2010م.

وبــكل تأكيــد نجحــت املفوضيــة التــي وكل 

إليهــا اإلعــداد لهــذا املؤمتــر مبشــاركة جميع 

أنــواع الطيــف مــن التنظيــامت السياســية 

ومنظــامت املجتمــع املــدين والشــخصيات 

ــاح أن  ــتطاعت بنج ــل اس ــة ، بالفع الوطني

تديــر حلقــات الحــوار للخــروج بنتائــج 

مرضيــة للجميــع وتبنــي امليثــاق كعقــد 

مــا  وتحقــق  للجميــع،  ملــزم  ســيايس 

ــو  ــري وه ــعب اإلرت ــه الش ــو إلي كان يصب

السياســية  التنظيــامت  بــن  التحالــف 

والعمــل  املــدين  املجتمــع  ومنظــامت 

ــه. ــاء معانات ــا النه ــام بينه ــرك في املش

ــس  ــا زال املجل ــديد كان وم ــف الش ولألس

الوطنــي اإلرتــري يف أزمــات متالحقــة منــذ 

ــداف  ــق أه ــن تحقي ــغلته ع ــه ، ش تأسيس

وأمــال الشــعب االرتــري ، وكان األجــدر 

أن تتوافــق هــذه التنيظــامت السياســية 

ــاق  ــق الوف ــى يتحق ــازل حت ــاور وتتن وتتح

بجديــة  وتعمــل   ، بينهــا  واالنســجام 

لتحقيــق الهــدف املتفــق عليــه وميكــن 

املنشــود يحــق  الهــدف  وبعــد تحقيــق 

لهــا التنافــس الرشيــف فيــام بينهــا ويــرك 

ــح إلدارة  ــو األصل ــن ه ــار م ــعب اختي للش

ــالد. الب

ــال أن  ــذا املق ــالل ه ــن خ ــتطيع م وال نس

ــل  ــن الخل ــن كان مكم ــط أي ــدد بالضب نح

أو الخطــأ حيــث أن هــذا األمــر ســوف 

ينظــر إليــه الســمنار املزمــع عقــده يف 

قابــالت األيــام ، وكــام هــو معلــوم للجميــع 

مســرة  تعــر  تــم   عديــدة  وألســباب 

ــة الفــرة  املجلــس الوطنــي اإلرتــري طيل

بينــه وبــن تحقيــق  املنرمــة وحالــت 

ــم  ــه ث ــن الل ــل م ــن بفض ــه ..  ولك أهداف

ــن  ــم تكوي ــراف ت ــن األط ــدد م ــود ع بجه

المؤتمر الثاني للمجلس الوطني االرتري 
التحضير .. واألمال

بقلم : عبد الرحمن أحمد
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لجنــة حــوار لتقريــب وجهــات النظــر بــن 

الفرقــاء والخــروج مــن األزمة بــأرسع وقت 

مجهــودات  تكللــت  وبالفعــل   ، ممكــن 

هــذه اللجنــة بالتوفيــق والســداد بعــد 

عمــل مضنــي مــا يقــارب العــام كــام جــاء 

لالجتــامع  الصحفــي  التريــح  يف  ذلــك 

ــامت السياســية  ــادات  التنظي املشــرك لقي

يف املجلــس الوطنــي .

ولتجــاوز هــذه الخالفــات تــم االتفــاق 

ــامت  ــد الســمنار املشــرك للتنظي عــى عق

السياســية ومــن ثــم انعقــاد املؤمتــر الثــاين 

للمجلــس الوطنــي.. وبــارك السياســيون 

ــا  ــم تكليفه ــة وت املجتمعــون أعــامل اللجن

كافــة  إلعــداد  املشــوار  مواصلــة  عــى 

األوراق الالزمــة النعقــاد الســنامر الجامــع 

ــاين  ــر الث ــد املؤمت ــد لعق ــاىف ميه يف جــو مع

للمجلــس الوطنــي اإلرتــري ، يتوقــع أن 

األزمــة  لتجــاوز  هامــة  محطــة  يكــون 

باتفــاق  املؤمتــر  عقــد  نحــو  والتوجــه 

ووحــدة ، واالنطــالق ايل حيــث اآلفــاق 

ناظريــن أمامنــا مصلحــة الشــعب اإلرتــري 

ــدف األســايس وهــو إســقاط  ــق اله وتحقي

النظــام الفــايش والظــامل لشــعبه وتأســيس 

التــي  والدميقراطيــة  العدالــة  حكومــة 

توفــر للشــعب الحيــاة الكرميــة وتؤمــن 

مصالحــه العامــة والخاصــة ، وتوفــر األمــن 

ــة  ــر كاف ــيل وتوف ــي والداخ ــام الخارج الع

مــا يحقــق نهضــة الشــعب ويرتقــي بــه إىل 

مصــاف الــدول املســتفقرة واملتقدمــة . 

ومــن هنــا ميكننــا أن ننســاءل مــا هــي 

اآلمــال املرجــوة مــن املؤمتــر العــام الثــاين 

للمجلــس الوطنــي؟ 

تصحريــح  السياســية  للقيــادات  أشــار 

الصحفــي لالجتــامع املشــرك  إىل هــذه 

اآلمــال والطموحــات ونــورده هنــا بالنــص:

) إن الشــعب اإلرتــري ظــل يتطلــع إىل 

ــة وتضافــر  وحــدة صــف املعارضــة اإلرتري

ــه  جهودهــا مــن أجــل الخــروج مــن محنت

ظــل  ويف   ، يــوم  كل  يف  تتفاقــم  التــي 

التحديــات الراهنــة واملنعطــف الخطــر 

الــذي متــر بــه القضيــة اإلرتريــة أصبحــت 

الوحــدة والنضــال املشــرك رضورة قصــوى 

ال منــاص منهــا ، وقناعــة مشــركة للجامهر 

وانطالقــا   . السياســية  وقــواه  اإلرتريــة 

ــك  ــة تل ــؤولية ملواجه ــعار املس ــن استش م

التحديــات، واســتجابة لتطلعــات شــعبنا 

هــذا  كان  آمالــه  تحقيــق  يف  الجســور 

ــق  ــن العوائ ــر م ــذي أزال الكث ــاق ال اإلتف

، ووحــد الــرؤى حــول القضايــا الجوهريــة 

لعقــد الســمنار، ومهــد األرضيــة الصالحــة 

ــي .  ــس الوطن ــاين للمجل ــر الث ــد املؤمت لعق

ــة  ــد انطالق ــاق يع ــذا االتف ــك أن ه وال ش

املرحلــة  ملتطلبــات  واعيــة  جديــدة 

وتحدياتهــا مــام يقتــي مــن الجامهــر 

اإلرتريــة املشــاركة بالدعــم واملســاندة مــن 

أجــل إنجــاح هــذه الخطــوة املباركــة نحــو 

الوحــدة الشــاملة والنضــال املشــرك( . 

وضــوح  بــكل  التريــح  حــدد  بالفعــل 

أمــال وتطلعــات الشــعب االرتــري والــذي 

ينتظــره مــن هــذا املؤمتــر مــن وحــدة 

للصــف وتضافــر للجهــود لتحقيــق مصالــح 

ــواى  ــى الق ــذا فع ــري ، وله ــعب اإلرت الش

املــدين  املجتمــع  ومنظــامت  السياســية 

ــب  ــة تغلي ــة والديني ــخصيات الوطني والش

مصالــح الشــعب اإلرتــري عــى مصالــح 

ــخصية  ــح الش ــم أو املصال ــزب والتنظي الح

ــق  ــذه العوائ ــاوز ه ــب تج ــة، ويج الضيق

 ، األطــراف  كل  مــن  تامــة  مبســئولية 

ــم  ــذي ســوف يقي ــر ال والدخــول إىل املؤمت

التــي  الخطــط  كل  ويراجــع  التجربــة 

ــل ،  ــن قب ــس م ــد رســمت للمجل ــت ق كان

واملطلــوب أيضــا دعــم وتفعيــل اللجنــة 

اإلمكانــات  كافــة  وتوفــر  التحضريــة 

املاديــة واملعنويــة حتــى تــؤدي دورهــا 

، ألن نجــاح املؤمتــر يف نحــاج  بالكــامل 

التحضريــة. اللجنــة 

ــوم  ــى الي واســتمرار النظــام يف الحكــم حت

ــدم وجــود  ــه راجــع لع ــن ضعف ــم م بالرغ

مســتوعبة  متامســكة  قويــة  معارضــة 

بشــكل دقيــق لألوضــاع التــي ميــر بهــا 

الوطــن وعــدم ترتيــب األوليــات ملواجهــة 

ــاة  ــاس معان ــو أس ــذي ه ــام ال ــذا النظ ه

شــعبنا . 

بذلتهــا  التــي  املحــاوالت  مــن  بالرغــم 

,,
بالرغ��م م��ن احمل��اوالت 
اليت بذلته��ا أطراف عدة 
إلفش��ال اجملل��س الوط��ي 
النظ��ام  مقدمته��م  ويف 
ظل اجملل��س قائم��ا والكل 
متمس��ك ب��ه ويعم��ل حتت 

،،مظلته
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ــي  ــس الوطن ــال املجل ــدة إلفش ــراف ع أط

ويف مقدمتهــم النظــام ظــل املجلــس قامئــا 

والــكل متمســك بــه ويعمــل تحــت مظلتــه 

وإن شــابه مــا شــابه مــن ضعــف وخمــول 

فالــكل  املجلــس  لهــذا  وهــذه محمــدة 

مظلتــه  تحــت  ويعمــل  حولــه  ملتــف 

ــع  وهــذا هــو ســبب انتظــار وصــرب الجمي

ملــا يحــدث يف داخــل املجلــس الوطنــي 

ــرون يف  ــم ي ــات ألنه ــن اختالف ــري م اإلرت

ــم شــعاع يخفــي  ــة هــذا النفــق املظل نهاي

ــر . ــار باه ــاطع ونه ــور س ــه ن خلف

ــات  ــات وتطلع ــى طموح ــا ع ــد هن  ونؤك

والخــارج   بالداخــل  اإلرتــري  الشــعب 

التــي تأمــل أن يخــرج املؤمتــر باألســس 

معاناتهــم  إلنهــاء  الواضحــة  واملرجعيــة 

بإســقاط هــذا النظــام الســيئ ، وعــى 

قيــادات التنظيــامت السياســية ومنظــامت 

املجتمــع املــدين أن تؤكــد دعمهــا الغــر 

مــرشوط للمؤمتــر القــادم وتجــدد جســور 

الثقــة فيــام بينهــا إلعــادة املجلــس الوطنــي 

إىل مســاره الصحيــح .

جــدا  كبــرة  أهميــة  لــه  املؤمتــر  هــذا 

عندمــا يحــل كافــة االشــكاالت العالقــة 

يف مســرة هــذا املجلــس ، ويؤكــد عــى 

املرجعيــة  وعــى اآلليــات الالزمــة لتحقيــق 

األهــداف املرجــوة ، والوســائل التــي  تضــع 

النظــام يف مطــاردة سياســية يف كل الصعــد 

ــد  ــى حش ــل ع ــة ، والعم ــة والدولي املحلي

ــس  ــداف املجل ــول أه ــدويل ح ــع ال املجتم

الشــعب  مصالــح  وحقــوق  الوطنــي 

اإلرتــري املســلوبة مــن قبــل هــذا النظــام 

ــوف  ــا ، وس ــبته دولي ــه ومحاس ومحارصةت

ــة يف  ــهال خاص ــر س ــذا األم ــون ه ــن يك ل

هــذا الوقــت والعــامل مشــغول باملذابــح 

ــامل  ــة الع ــري يف منطق ــي تج ــازر الت واملج

اإلرهــاب  بظاهــرة  ومشــغول   ، العــريب 

ــات هــذه الظاهــرة ، وال ســيام أن  وتداعي

ــوى  ــو األق ــه ه ــعر أن ــا زال يش ــام م النظ

أي  لهــا  وليــس  هشــة  املعارضــة  وأن   ،

تأثــر عليــه وال عــى الشــعب ، وأنــه هــو 

املســيطر عــى املوقــف حتــى اآلن .

مفتــاح الحــل يتمثــل يف تحصــن بيــت 

املعارضــة ووحدتهــا ، فبوحدتهــا تكــون 

قــادرة عــى مواجهــة التحديــات وتتغلــب 

عمليــا عــى النظــام .. التحــدي الكبــر 

ــف نحشــد الشــعب حــول  اآلن هــو يف كي

ــرة  ــة م ــه املعلن ــي وأهداف ــس الوطن املجل

أخــرى أيــن مــا كان يف كل العــامل وال ســيام 

يف الداخــل كــام كان يف بدايــات انعقــاد 

ــل الشــعب  امللتقــى .. وعندمــا يعــاد تكتي

اإلرتــري حــول املجلــس الوطنــي نكــون 

قــد حققنــا نجاحــات كبــرة ، وأن عمــر 

هــذا النظــام ســوف يصبــح قصــرا للغايــة 

ــواب .   ــى األب ــقوطه ع ــون س ، ويك

ــق  ــو تحقي ــا نح ــون توجهن ــب أن يك ويج

نريــد   ، صــادق  والعدالــة  الدميقراطيــة 

والعــدل  باإلنصــاف  تؤمــن  حكومــة 

الحزبيــة   والتعدديــة  والدميقراطيــة 

الحالــة ســتحل كل  ، يف هــذه  والحــوار 

 .. الشــعب  ومشــاكل  مشــاكلنا 

ــة  ــا يف معرك ــع أنن ــد للجمي ــب أن نؤك يج

عادلــة ومنصفــة .. ويجــب أن نعــرف أيــن 

تكمــن قوتنــا وكذلــك أيــن يكمــن ضعفنــا 

.. وعلينــا أن نعــرف أن نقطــة  ضعفنــا 

الرئيســية والحقيقيــة هــي وضعنــا الداخيل 

ومــن يعتقــد غــر ذلــك فهــو عــى خطــأ .

والــيء الــذي نخشــاه هــو أن تتكــرر 

ــد  ــس يف عق ــادات املجل ــن قي ــات ب الخالف

املؤمتــر ، يجــب علينــا أن نحــارص مثــل هذا 

ــس  ــراط باملجل ــة دون اإلف ــج والحيلول النه

عليــه  عقــد  الــذي  اإلرتــري  الوطنــي 

ــة . ــه يف حــل مشــاكله العالق الشــعب آمال

واذا اتفقنــا نحــن كمعارضــة  فاننــا ســوف 

نحقــق أهدافنــا وأهــداف الشــعب اإلرتري 

ــع  ــر الوض ــوف يتغ ــل وس ــر آج ــال غ عاج

اإلرتــري . 

مخرجاتــه  يف  يكــون  املؤمتــر  نجــاح 

اإليجابيــة ، وإيجــاد فــرق للتنفيــذ ولجــان 

للمتابعــة وتصحيــح املســار واالســتفادة 

التــي صاحبــت  مــن األخطــاء الســابقة 

مســرة املجلــس الوطنــي منــذ نشــأته.

,,
جن��اح املؤمت��ر يك��ون يف 
خمرجات��ه اإلجيابي��ة ، 
وإجي��اد ف��رق للتنفي��ذ 
وجلان للمتابعة وتصحيح 
املس��ار واالس��تفادة م��ن 
األخط��اء الس��ابقة اليت 
صاحب��ت مس��رة اجملل��س 

الوط��ي من��ذ نش��أته.

،،
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يصعــب عــى املــرء الحديــث عــن الواقــع 

املعــاش للشــعب اإلرتــري من جــراء املآيس 

الــذي  واالســتبداد  واالضطهــاد  والظلــم 

ميــارس يف حقــه لشــدة مراراتهــا ، يصعــب 

تســميتها واقــع معــاش حيــث أنهــا تحتــاج 

إىل عبــارة أخــرى تناســب وتصــف الواقــع 

ويعجــز  يفتقــر  نظــام  أكــر.  بالدقــة 

ــاة  ــات الحي ــط مقوم ــر أبس ــم وتوف تقدي

ــدام  ــع انع ــري ، م ــان اإلرت ــة لإلنس اآلدمي

البنيــة التحتيــة يف كل املجــاالت وتــدين 

ــي. ــي واملعي ــي والتعليم ــتوى الصح املس

واقــع الحــال اليــوم داخــل الوطــن مــزري 

ويعجــز اإلنســان أن يصفــه وذلــك للحرمان 

الــذي يعيشــه شــعبنا تحــت جــربوت نظــام 

املواطــن  أفورقــي.  إســياس  الدكتاتــور 

العــادي ُمنــع مــن مامرســة التجــارة وُمنــع 

مــن زراعــة أرضــه التــي يعتمــد عليهــا 

بحجــة  وذلــك  الحياتيــة  شــؤونه  كل  يف 

أن فئــة محــددة مــن رشائــح املجتمــع 

اإلرتــري ال يحــق لهــم امتــالك وزراعــة 

ــدي  ــن ، الجن ــار الس ــم ) كب ــم وه أراضيه

، املغــرب ، مــن يســكن يف أي مــن املــدن 

اإلرتريــة خــارج قريتــه( ، والعجيــب أن 

مــن  كلهــم  اإلرتــري  الشــعب  مجتمــع 

الرشائــح املذكــورة ، حيــث مــن يتواجــد يف 

ــاء  ــال والنس ــيوخ واألطف ــم الش ــزل ه املن

، أمــا الشــباب فهــم يف جبهــات القتــال 

ــده  ــاً بجل ــه هارب ــارج وطن ــرب خ أو مغ

ــن  ــن أمري ــب ب ــام يتقل ــش النظ ــن بط م

وابتــزاز  اإلغــراب  بــن  مــر  أحالهــام 

ســفارات النظــام لــه ، وبــن حرمانــه مــن 

الزراعــة يف أرضــه ووطنــه التــي يحلــم أن 

يعــود إليهــا وينعــم فيهــا باألمــن والرخــاء 

ــه. ــددت أحالم ــن تب ولك

املواطــن  يُحــرم  أن  املبــي  املضحــك 

ــذي يعيــش يف أقــرب  ــري البســيط ال اإلرت

مدينــة لقريتــه التــي تــرىب وترعــرع فيهــا 

وتوجــد بهــا أرضــه ومواشــيه التــي ورثهــا 

كابــر عــن كابــر بيــد أن النظــام املجــرم هو 

مــن أجــرب األهــايل بــرورة دخــول املــدن 

التعليميــة  الخدمــات  لهــم  يوفــر  لــي 

ــة عــى حــد زعمــه ، واآلن نكــص  والصحي

ــر  ــن الفق ــرب املواط ــي يج ــه ل ــى عقبي ع

عــى االختيــار بــن منزلــه الــذي ميتلكــه يف 

ــزع  ــه وتنت ــه يف قريت ــن مزرعت ــه وب مدينت

ــة  ــات الهمجي ــه إحداهــا. هــذه الترف من

ــن  ــرم تب ــام املج ــل النظ ــن ِقب ــدة م الحاق

ــد  ــد ترشي ــه يري ــالء أن ــوح وج ــكل وض ب

هــذا الشــعب مــن قــراه ومدنــه وإفقــاره 

حتــى يتســول ويســهل لــه طــرده مــن 

أرضــه.

ــام  ــع النظ ــادي من ــتوى االقتص ــى املس ع

التجــاري  النشــاط  مامرســة  املواطنــن 

انخفــاض  مــع  التجــارة  احتــكار  بغيــة 

ــع خســائر  ــة م حــاد يف ســعر رصف العمل

للدولــة  التجــاري  امليــزان  يف  فادحــة 

التموينيــة  للمــواد  فاحــش  وغــالء   ،

ــاة  ــام يف الحي ــق تضخ ــام خل ــية م األساس

املعيشــية للمواطنــن يتجــاوز بأضعــاف 

ــة  مضاعفــة لســقف دخــل الفــرد يف الدول

ــة  ــر نتيج ــط الفق ــت خ ــش تح ــذي يعي ال

للنظــام. االقتصاديــة  السياســات 

النظــام  فــإن  الســيايس  الجانــب  ويف 

بدخولــه  نجــاة  طــوق  وجــد  اإلرتــري 

عــرب  اليمــن  يف  العــريب  التحالــف  يف 

ــة يف  ــداً املتمثل ــا جي ــي يجيده ــة الت املهن

الشــباب  واصبــح  واالرتــزاق  الســمرسة 

اإلرتــري يف جيــش النظــام عبــارة عــن 

مرتزقــة تــدر لخزينــة إســياس أفورقــي 

ــل  ــن قب ــا م ــام فعله ــدوالرات ك ــن ال مالي

الواقع المعاش للشعب اإلرتري 
في ظل استبداد النظام القمعي

بقلم : أبو الحارث املهاجر



الرسالة ـ العدد 25 12

ــة )كونغــو برازافيــل(  ــدول اإلفريقي مــع ال

األجــواء  أصبحــت  واليــوم  وغرهــا. 

ــران  ــام ط ــتباحة أم ــة مس ــاه اإلرتري واملي

ــى  ــق ع ــم التضيي ــث يت ــة حي دول أجنبي

لصالــح  اإلرتريــة  املوانــئ  يف  املواطنــن 

ــا عــرب  ــز فيه ــي تتمرك ــة الت ــدول األجنبي ال

للــدول  التابعــة  العســكرية  القواعــد 

ــن  ــتهداف املدن ــم اس ــث ت ــة ، حي األجنبي

بواســطة  اإلرتريــة  الشــواطئ  العــزل يف 

الطــران الحــريب األجنبــي لعــدة مــرات.

الواقــع  هــذا  نشــهد  أن  غريبــاً  وليــس 

يف وطننــا الغــايل يف ظــل نظــام إســياس 

ــتبدة  ــة واملس ــات الدكتاتوري ــإن الحكوم ف

األعــزل  بالشــعب  التنكيــل  ديدنهــا 

وإفقــاره والنيــل مــن كرامتــه.

وعــرف الكواكبــي االســتبداد بأنــه الحكــم 

الحكــم  املطلقــة.   الســلطة  أو  املطلــق 

املطلــق هــو الحكــم الصــادر عــن حكومــة 

تتــرف خــارج كل شــكل مــن أشــكال 

الرقابــة أو املحاســبة أو االعتبــار إلرادة 

ــن  ــابقة م ــاذج س ــى من ــاء ع ــة أو بن األم

 : الكواكبــي  يقــول  ذلــك  ويف  الحكــم، 

املطلقــة  للحكومــة  صفــة  )االســتبداد 

ــرّف يف  ــي تت ــامً الّت ــالً أو حك ــان فع العن

شــؤون الّرعّيــة كــام تشــاء بــال خشــية 

وأشــّد  محّققــن.  عقــاب  وال  حســاب 

ــا مــن  ــّوذ به ــي يتع ــب االســتبداد الّت مرات

ــق ،  ــرد املطل ــة الف ــي حكوم ــيطان ه الّش

الــوارث للعــرش ، القائــد للجيــش ، الحائــز 

يتحكّــم  املســتبّد  دينّيــة.  ســلطٍة  عــى 

بإرادتِِهــم  ال  بإرادتــه  الّنــاس  شــؤون  يف 

ويحكــم بهــواه ال برشيعِتِهــم ، ويعلــم 

املعتــدي  الغاصــب  أنّــُه  نفســِه  مــن 

ــن  ــواه املالي ــِه عــى أف فيضــع كعــب رجل

ــّق  ــق بالح ــن الّنط ــّدها ع ــاس يس ــن الّن م

والّتداعــي ملطالبتــه. املســتبّد عــدّو الحــّق 

ــة وقاتلهام.املســتبّد يتجــاوز  ، عــدّو الحريّ

الحــّد مــا مل يــر حاجــزاً مــن حديــد ، فلــو 

رأى الظّــامل عــى جنــب املظلــوم ســيفاً 

ــم ، املســتبّد إنســاٌن  ــدم عــى الظّل ــا يق مل

ــع للــرّشّ وباإللجــاء للخــر ،  مســتعدٌّ بالطّب

فعــى الّرعّيــة أن تعــرف مــا هــو الخــر وما 

ــم  ــر رغ ــا للخ ــئ حاكمه ــرّشّ فتلج ــو ال ه

ــُه  ــون رعّيت ــوّد أن تك ــتبّد ي ــه ، املس طبع

كالغنــم دّراً وطاعــًة ، وكالــكالب تذبّــالً 

ــا  ــرف مقامه ــة أن تع ــى الّرعّي ــاً ، ع ومتلّق

ــُه  ــا ، تطيع ــًة لحاكمه ــت خادم ــل ُخلِق ه

ــا  ــق هــو ليحكمه إن عــدل أو جــار ، وخل

كيــف شــاء بعــدٍل أو اعتســاف ، أم هــي 

جــاءت بــه ليخدمهــا ال ليســتخدمها ؟! 

ــد وحــش االســتبداد  ــة تقّي ــة العاقل والّرعّي

يدهــا  يف  بقائــه  دون  تســتميت  بزمــام 

بــِه  فــإن شــمَخ هــزت  بطشــِه  لتأمــن 

الزّمــام وإن صــال ربطتــُه (.انتهــى.

معضلــة  هنــاك  املتواضــع  تقديــري  ويف 

املعارضــة  قــوى  منهــا  تعــاين  حقيقيــة 

لــإلرادة  افتقارهــا  يف  تتمثــل  اإلرتريــة 

الفوالذيــة للتغيــر ، وإذا توفــرت نســبة 

قليلــة مــن اإلرادة فهــي كفيلــة بــأن ترمــى 

هــذا النظــام يف مزبلــة التاريــخ .

اإلرادة  عــى  الكواكبــيُّ  يُعــّول  حيــث 

بوصفهــا علّــًة منتجــًة ألفعــال اإلنســان 

لإلنســان  توّفــرت  فمتــى   ، وحّريّتــِه 

الّتغيــر يف  لــُه أن يبــدأ مســرة  أمكــن 

حياتــه وصــوالً للوقــوف يف وجــِه املســتبدِّ 

ــد  ــى افتق ــُه مت ــه ، لكّن ــة بحقوق واملطالب

ــاً منفعــالً تابعــاً ملشــيئة  ــُح كائن إليهــا يُصب

والعبوديّــة  االســتبداد  فيكــون   ، مــواله 

أّم  فــاإلرادة   ، بــه  يحــّل  الّــذي  القــدر 

الّتــي ينبغــي لإلنســان عــدم  الفضائــل 

ــي  ــا ، اإلرادة  ه ــط به ــتهانة والّتفري االس

. نامــوس األخــالق  أّم 

وهنــا أتحــدث عــن اإلرادة الفوالذيــة التي 

ــة  ــوى املعارض ــا ق ــل عليه ــب أن تعم يج

مــن  الشــعب  هــذا  النتشــال  اإلرتريــة 

ــي  ــياس أفورق ــتبداد إس ــم واس ــن ظل براث

ــى  ــب أن تتح ــي يج ــه. واإلرادة الت وزمرت

ــر  ــل التأخ ــي ال تحتم ــة والت ــا املعارض به

ــود واملواقــف  ــد الصــف والجه هــي توحي

وإعطــاء األوليــة إلســقاط النظــام وإرســاء 

ــون. ــدل والقان ــودها الع ــة يس دول

,,
صف��ة  االستب����داد 

املطلق��ة  للحكوم��ة 

العن��ان فع��ًا أو حكماً 

يف  تتص��ّرف  الّ��يت 

ش��ئون الّرعّي��ة كم��ا 

خش��ية  ب��ا  تش��اء 

عق��اب  وال  حس��اب 

. حمّقق��ن 

،،
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يف  لالقتصــاد  املحــوري  بالــدور  إميانــاً  

والســلم  الســيايس  االســتقالل  تحقيــق 

ــري  ــالمي االرت ــر اإلس ــي ، املؤمت االجتامع

يخطــط لبنــاء اقتصــاد إنتاجــي متــن قادر 

عــى النهــوض بالشــعب االرتــري بتحقيــق 

ــكل  ــع ب ــرد واملجتم ــي للف ــاه املعي الرف

ــز  ــك عــرب الركائ الوســائل املرشوعــة   وذل

ــة :  التالي

يقــوم عــى  إنتاجــي  اقتصــاد  بنــاء   )1

وحســن  وتنميتهــا  الــروات  اســتغالل 

توزيعهــا وعى أســاس العدالــة االجتامعية 

واإلنســانية ، يؤمــن الروريــات الحيويــة 

واالحتياجــات األساســية ويخلــق فــرص 

العمــل وزيــادة معــدالت النمــو  ، ويحــرم 

ويــوازن  والعامــة  الفرديــة  امللكيتــن 

بينهــام ) إقتصــاد الســوق االجتامعــي (  ، 

ــة  ــات العمومي ــة للخدم ــي األولوي ويعط

األساســية والبنيــات التحتيــة وتحقيــق 

االكتفــاء الــذايت واالســتثامر ، ويحــارب 

ــكار.    ــتغالل واالحت ــاد واالس ــش والفس الغ

تنميــة متوازنــة ومتكاملــة  2( تحقيــق 

مــن خــالل سياســة تنمويــة متوازنــة ، 

ــات النمــو االقتصــادي  ــن متطلب تجمــع ب

 ، واإلنســانية  االجتامعيــة  والعدالــة 

الرئيــي  املحــور  اإلنســان  وتجعــل 

الركيــز  مــع   ، تنمــوي  مــرشوع  كل  يف 

يف ه��ذا العدد نس��تعرض رؤية التنظيم لربنامج االقتصاد للمرحلة الدس��تورية وهي مقتبس��ة 
م��ن ورقة الرؤية السياس��ية للمؤمتر اإلس��امي اإلرتري اليت أجازها يف املؤمت��ر العام الثاني .

ــن  ــا م ــل حظ ــق  األق ــى املناط ــر  ع أك

مكتســبات التنميــة . تخفيــف أســباب 

ــة إىل  ــر والحــد مــن البطال ومظاهــر الفق

ــام  ــال أم ــح املج ــع فت ــا ، م أدىن حدوده

ــع  ــات املجتم ــة و مؤسس ــات الخري الهيئ

مكافحــة  لإلســهام يف  والــدويل  األهــيل 

الفقــر وتعزيــز التنميــة . 

3( تنميــة وتنويــع اإليــرادات العامــة ، 

وضبــط وترشــيد اإلنفــاق العــام وتوجيهــه 

التعليــم   ( األساســية  الخدمــات  نحــو 

والصحــة واإلســكان والتنميــة البرشيــة  (. 

وضــع سياســة عادلــة ومتوازنــة يف مجــال 

الرائــب وتحصيلهــا وإعــادة توزيعهــا  

املجتمــع  يف  األدىن  الفئــات  لصالــح 

وتعزيــز التنميــة االقتصاديــة والرعايــة 

االجتامعيــة.

4( تشــجيع االســتثامر املحــيل واالجنبــي ، 

وتأمــن مســتلزمات نجاحــه بتهيئــة املنــاخ 

الســيايس والقانــوين  وإســتغالل موقــع 

إرتريــا املميــز.

5( االهتــامم بالقطــاع الزراعــي والحيــواين  

لتأمــن االمــن الغــذايئ  للشــعب  خاصة  ) 

الســلع الغذائيــة االســراتيجية ( ،  وحامية 

ومنــع   , والرعويــة  الزراعيــة  األرض 

بصغــار  واالهتــامم  عليهــام،  التعــدي 

مســتلزمات  وتوفــر  بدعــم  املزارعــن 

ــة ,  ــجيعية ومدعوم ــعار تش ــة بأس الزراع

ــواين , و  ــاج الحي وتوفــر مســتلزمات اإلنت

ــراض. ــن األم ــة م ــروة الحيواني ــة ال حامي

الــربي  النقــل  بقطــاع  االهتــامم   )6

الطاقــة  وقطــاع   , والجــوي  والبحــري 

واملعــادن, وتقنيــة املعلومــات ، واالهتامم 

ــدرة  ــر ق ــح أك ــاص يك يصب ــاع الخ بالقط

عــى التطــور الــذايت والدفــع واملشــاركة يف 

ــاً.  ــة واملجتمــع عموم ــة تطــور الدول عملي

وتطويرهــا،  بالصناعــة  العنايــة   )7

وتشــجيع الصناعــات الحرفيــة الصغــرة 

الغذائيــة  الصناعــة  عــى  الركيــز  مــع 

 . الشــعبي  االســتهالك  أولويــات  وفــق 

وترويــج ثقافــة العمــل الحــر والتوظيــف 

الــذايت، واالعتيــاد عــى الســلوك االدخــاري 

واالســتثامري.

8( تطويــر الجهــاز املــريف ، وتحقيــق 

االســتقالل الحقيقــي للبنــك املركــزي.

9( تطويــر آليــات الرقابــة عــى املواصفات 

واملقاييــس وحامية املســتهلك.

10( االهتــامم بالســياحة بتوفــر منــاخ 

ســياحي آمــن يضمــن ســالمة الســياح 

ويراعــي قيــم املجتمــع .

11( تنظيــم العاملــة الوطنيــة يف الخــارج  

يف إطــار يحافــظ عــى حقوقهــم ويضمــن 

ســالمتهم . 

 الرؤية االقتصادية للمؤتمر اإلسالمي اإلرتري
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املدخل:

ــرق  ــوم  ط ــن مفه ــدث ع ــا التح اذا رغبن

التدريــس  يف الســلم  التعليمــي  االبتــدايئ  

ــيس  ــتقالل وتأس ــد  االس ــا بع ــري  م اإلرت

الدولــة يف عــام 1993 م ال بــد لنــا أن 

ــج  ــر إىل مناه ــاز مخت ــو بإيج ــر ول نش

وطــرق التدريــس لتلــك الفــرة التــي 

ــك  ــى بذل ــا واعن ــتقالل ارتري ــبقت اس س

زمــن االســتعامر اإليطــايل  ثــم اإلنجليــزي 

ــويب . ــتعامر اإلثي ــرا االس وأخ

عندمــا  املســتعمر  أبجديــات  فمــن 

يتمكــن مــن احتــالل البلــد والســيطرة 

عــى العبــاد ومفاصــل الحيــاة االقتصاديــة 

ــال  ــي املج ــه يف مناح ــرض لغت ــده يف نج

اإلداري والســلم التعليمــي ، فعنــد مــا 

ــام }1882م  ــا يف ع ــا إرتري ــت إيطالي احتل

وحتــى 1941م{ بــدأت املراحــل التعليمية 

تظهــر، فكانــت اللغــة اإليطاليــة هــي 

لغــة العمــل والتعامــل ، حيــث كان نظــام 

نظامــن  إنشــاء  طريــق  عــن  التعليــم 

ألبنــاء  ُخصــص  أحدهــام  مختلفــن، 

املســتعمرين اإليطاليــن، واآلخــر للســكان 

كانــت  الــذي  الوقــت  ،  ويف  األصليــن 

الدراســة يف املــدارس اإليطاليــة ألبنــاء 

املســتعمر تنتهــج أحــدث وســائل التعليــم  

ــت  ــا ، كان ــية العلي ــى املراحــل الدراس حت

االرتــري  للمواطــن  تقتــر  الدراســة  

عــى الســنوات األربــع األوىل للمرحلــة 

االبتدائيــة فقــط ال غــر ، وذلــك  ملــا  

يتناســب  مــع حاجــة املســتعمر اإليطــايل 

عــى التوظيــف االرتــري يف املســتويات 

وبعــض  كالرجمــة  البســيطة  اإلداريــة 

ــاء والحــدادة  ــي يف الكهرب ــب املهن التدري

وغرهــا ، فالتعليــم كان محصــوًرا للغايــة 

ويرتكــز عــى الدعايــة لالســتعامر وثقافتــه 

ودينــه ولغتــه ، وكان يحــارب الثقافــة 

الوطنيــة االرتريــة ووســائلها مبــا فيهــا 

اللغــة العربيــة والتجرينيــة  وعــى امتــداد 

ســتون عامــا  كانــت سياســته عــى هــذا  

املنــوال . 

 1941  { اإلنجليــزي  املســتعمر  أمــا 

إىل  إريريــا  ــم  َقسَّ  } م   1950 وحتــى 

ــم  ــكان التعلي مرتفعــات ومنخفضــات ، ف

ويف  العربيــة  باللغــة  املنخفضــات  يف 

ــذت  ــة ، اتخ ــة التجريبي ــات باللغ املرتفع

هــذه  السياســة بنــاء عى  دراســة  شــاملة  

قامــت بهــا اإلدارة اإلنجليزيــة  ملعرفــة  

ــري   ــع  االرت ــذور يف املجتم ــا ج ــة  له لغ

النتيجــة : اختيــار املســلمون  فكانــت  

اللغــة  واملســيحيون  العربيــة  اللغــة 

التجرينيــة عــى أن تــدرس اإلنجليزيــة 

كلغــة منــذ البدايــة حتــى الفصــل الرابــع 

طرق التعليم 
االبتدائي في ظل 

نظام إسياس 
بقلم : أبو محمد عمر
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االبتــدايئ ، ومــا فــوق هــذه املرحلــة يكون 

التدريــس باللغــة اإلنجليزيــة والتعليــم 

كان عــى أســس رباعيــة ، أي أربعــة أعوام 

يف االبتدائيــة وأربعــة يف الوســطى وأربعــة 

تُرحــل  املــدارس  أن  كــام   ، الثانويــة  يف 

ــية يف  ــاة املعيش ــب الحي ــرى حس ــع الق م

إريريــا ) رحلــة الخريــف والصيــف ( هــذا 

بالنســبة لالبتدائيــة ، أمــا الثانويــة فكانــت 

مدرســة واحــدة يف أســمرة وهــى مدرســة 

"بيــت قرقيــس"، يتــم القبــول فيهــا عــرب 

امتحــان عــام لــكل إريريــا ، ولضيــق 

األمــر واملطالبــات الكثــرة تــم تجهيــز 

مدرســة أخــرى يف كــرن وافتتحــوا مــدارس 

وجيــزة  فــرة  وىف   ، الفتيــات  لتعليــم 

اســتطاعت اإلدارة الربيطانيــة أن تُخــرج 

ــرا مــن املدرســن واملوظفــن يف  عــددا كب

الجهــاز اإلداري وتوســعت رقعــة التعليــم 

ــض  ــل يف بع ــاة الرح ــملت الرع ــى ش حت

وتــدرج  الشــاميل  الســاحل  مناطــق 

مســتوى التعليــم إىل املرحلــة الوســطى 

التــي تغطــى أربعــة ســنوات أخــرى ، 

بذلــك أصبحــت مرحلــة التعليــم األســايس 

مثــاين ســنوات وكان التدريــس يف املرحلــة 

بينــام   ، اإلنجليزيــة  باللغــة  الوســطى 

تدرســان  والتجرينيــة  العربيــة  كانــت 

ــتطاعت   ــذا  اس ــة ،  وبهك ــام كلغ كل منه

اإلدارة  الربيطانيــة  يف فــرة  وجودهــا  

القصــرة  أن  تخلــق جيــال  بأكملــه  مــن 

الشــامل إىل الجنــوب  ومــن الــرشق إىل 

الغــرب  تجمعــه  ثقافــة  موحــدة  ولغــات  

متداولــة  يقبلهــا  ويتفاهــم  بهــا الجميــع  

ــرس . ــهولة  وي ــكل  س ب

ــى  ــويب  }1951  وحت ــتعمر اإلثي ــا املس أم

1991م {  بعــد الغائــه  االتحــاد  الفــدرايل  

كليــا  إرتريــا  ودمــج  1952م  عــام   يف 

باإلمرباطوريــة  اإلثيوبيــة  قامــت الحكومة 

اإلثيوبيــة  آنــذاك  بإلغــاء املنهــج الــدرايس 

ــة  ــن العربي ــك اللغت ــا يف ذل ــا مب يف إرتري

ــة  ــا  األمهري ــت  لغته ــة  وفرض والتجريني

لغــة املعامــالت والتوظيــف والتدريــس يف 

مرحلــة التعليــم األســايس ، بينــام واصلــت 

اإلنجليزيــة  كلغــة  تعليــم  يف املرحلــة 

الثانويــة وحتــى التعليــم العــايل ، وهــذه 

آثارهــا   انعكســت   الخاطئــة  السياســة 

ــري وخاصــة  ــى املواطــن اإلرت الســالبة ع

ــة الشــباب حيــث الكثــر منهــم  تــرك  فئ

اإلرتريــة   بالثــورة   والتحــق  الدراســة 

ــات  ــذه  السياس ــام  له ــه الت ــن رفض ليعل

االســتعامرية .

 وبعــد هــذه اإلشــارات التــي ذكرتهــا نجــد 

أن الــكادر الوطنــي  اإلرتــري  العامــل 

يف الحقــل التعليمــي  كان لــه الحضــور 

املبــارش يف وضــع اللبنــات األوىل للمنهــج  

ــة   ــة  االبتدائي التعليمــي الخاصــة  باملرحل

ــد  ــا بع ــورة  وم ــد الث ــا يف  عه ــا فوقه وم

لهاتــن  تقيمنــا  فعنــد     ، التحريــر  

ــايل  : ــا الت ــح لن ــن  يتض املرحلت

إبــان  االرتــري  التعليــم  منهــج  }أوال{ 

ــى  ــلح }1961 وحت ــاح املس ــورة والكف الث

 } م   1991

 يف هــذه الفــرة التعليــم  بــدأ باملســتوى 

االبتــدايئ وذلــك عندمــا متكنــت جبهــة 

ــاحات  ــر س ــن تحري ــة م ــر اإلرتري التحري

مأهولــة بالســكان وإقامــة القواعــد يف 

ــق  ــاألرايض أو املناط ــة ب ــة املحمي الخلفي

املحــررة ، وكذلــك يف أوســاط الالجئــن 

معســكرات  يف  املقيمــن  اإلرتريــن 

واليمــن  وجيبــويت  بالســودان  اللجــوء 

والذيــن  بــدأت أعدادهــم  تتزايــد عندمــا 

العدوانيــة  لسياســتها  إثيوبيــا  نفــذت 

ــادة   ــن واإلب ــاب املواط ــى إره ــة ع املبني

ــى  ــام 1967م وه ــا يف ع ــة بدأته الجامعي

القتــل وإحــراق  سياســة تعتمــد عــى 

مل  وعليــه   ، املمتلــكات  ونهــب  القــرى 

ــرة   ــم  يف هــذه  الف تكــن ســنوات التعلي

ــق  ــة يف املناط ــة  االبتدائي ــاوز املرحل تتج

ــكرات  ــا  يف املعس ــررة  ، أم ــة املح اإلرتري

ــا اىل  ــت  تتجاوزه ــوء فكان ــق اللج ومناط

مراحــل ومســتويات متقدمــة .

,,
بعد الغائه  االحتاد  الفدرالي   
قام��ت احلكوم��ة اإلثيوبي��ة  
بإلغ��اء املنه��ج الدراس��ي يف 
إرتري��ا مبا يف ذل��ك اللغتن 
العربية والتجرينية  وفرضت  
لغتها  األمهرية لغة املعامات 
والتوظي��ف والتدري��س يف 

مرحلة التعليم األساس��ي

،،
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جبهــة   اعتمــدت  الفــرة  هــذه  ففــي 

التحريــر اإلرتريــة يف سياســتها التعليميــة 

ــة   ــذي يتخــذ  اللغ ــزي  ال ــج  اإلنجلي املنه

العربيــة  والتجرينيــة ملــواد التدريــس إىل 

جانــب اإلنجليزيــة  كلغــة ،  يف حن اعتمد 

ــوات  ــع  لق ــري  تاب ــم اإلرت ــاز التعلي جه

التحريــر الشــعبية منهجــه الخــاص  يتخــذ 

ــس  ــواد التدري ــع م ــة لجمي ــة العربي اللغ

إىل جانــب التجرينيــة واإلنجليزيــة  كلغــة 

ــا   ــر إرتري ــعبية  لتحري ــة الش ــا الجبه ، أم

خــالف   عــى   تدريســها  منهــج   كان 

ــة  ــث اعتمــدت يف املرحل ــاً حي ــك  متام ذل

ــي  ــة األم  وه ــس  بلغ ــة  التدري االبتدائي

خطــوة وتجربــة جديــدة  مل تشــهدها 

ــل . ــن قب ــة م ــاحة االرتري الس

} ثانيــا { منهــج التعليــم اإلرتــري بعــد 

 1992  { الدولــة  وتأســيس  االســتقالل 

 } م   2016 وحتــى 

ــام 1991 وإعــالن  ــالد ع ــر الب ــد تحري  بع

ــه  ــعبي راقبت ــتفتاء  ش ــرب اس ــتقاللها ع اس

الوحــدة  ومنظمــة  املتحــدة  األمــم  

األفريقيــة وجامعــة الــدول العربيــة عــام 

التعليميــة  العمليــة  كانــت   ، 1993م 

ــة  ــة االبتدائي ــس يف املرحل ــرق التدري وط

مُتّثــل أحــد أهــم التحديــات التــي واجهت  

وتواجــه الدولــة  الوليــدة  ونظــام  هقدف  

ــتبد. املس

قامــت  التحديــات  هــذه   وملعالجــة   

تجربتهــا   بنقــل  الشــعبية   الجبهــة 

التعليميــة التــي  تعتمــد بصــورة  أساســية 

بــدال  األم   بلغــة  التدريــس   عــى  

العربيــة  اللغتــن  عــى  االعتــامد  مــن 

والتجرينيــة  ، نقلتهــا اىل وزارة التعليــم 

االرتريــة  بعــد التحريــر وجعلتــه واقعــا  ال 

ميكــن تجــاوزه أو تخطيــه ، وكانــت  تــربر 

لفــرض هــذه الخطــوة الهدامــة ، ان لغــة 

األم هــي لغــة اقــرب إىل التكويــن النفــي 

للتلميــذ واســهل فهــامً لتداولهــا يف البيــت 

أو مــن يعيــش يف محيطــه .

فــرض  عمليــة  أن  ذكــره   والجديــر   

التدريــس بلغــة األم  متــت بــدون  دراســة  

تحليليــة  أو علميــة تظهــر رغبــات  أوليــاء 

األمــور وملــا يطمحــون اليــه يف تعليــم 

ال  أن  البديهــي  مــن  فــكان   ، أبنائهــم 

ــاط   ــول يف أوس ــة القب ــذه التجرب ــد ه تج

الشــعب اإلرتــري  املســلم  منــه عــى 

وجــه التحديــد ، وبهكــذا  أدت هــذه 

إىل  مرغوبــة  الغــر  الخاطئــة  السياســة 

بــد مــن ذكرهــا يف  نتائــج عكســية ال 

النقــاط التاليــة :  

ــة  ــن األرس اإلرتري ــر م ــزوف الكث } 1 {ع

 ، املــدارس  إىل  أطفالهــم   إرســال  عــن 

وكانــت نتائجهــا  الســالبة تكريــس  األميــة  

هــذه  أوســاط   يف  الجهــل   وتفــي  

األجيــال  الصاعــدة .

ــتهدف  ــة املس ــل اللغ ــة أه ــدم رغب }2{ع

دراســتها كان العائــق الكبــر الــذي أفشــل 

ــس  ــق التدري ــة  يف تطبي ــة الحكوم سياس

ــة   ــدون الرغب بلغــة األم ، وفــرض اللغــة ب

أثبتــت التجربــة فشــلها فشــال  تشــم  

رائحتهــا  الغــر مرضيــة  لــدى  كثــر مــن 

أفــراد الشــعب اإلرتــري ، كانــت ومازالــت 

للعيــان يف  الخطــرة  واضحــة  نتائجهــا 

تراجــع  نســبة  النجــاح التــي تصــل أحيانــا  

ــر.   ــة الصف إىل درج

}3{ انحصــار تعليــم لغــة األم يف إطــار 

ــال  ــتخدامها  يف املج ــدم  اس ــة وع املدرس

اإلداري  الحكومــي التــي تســتخدم  فقــط  

الخدميــة  الدوائــر  التجرينيــة  يف  لغــة 

والرســمية  ـ خلــق فجوة عميقــة  وكراهية  

ــة  ــة  التجريني ــرى  لقومي ــات األخ القومي

الحاكمــة  للبــالد والعبــاد ، لهــذا فــان 

تطويــر اللغــات يجــب أن يــرك ألهلهــا  ، 

وأن تعمــل  أجهــزة  الدولــة  واملؤسســات  

التعليميــة  مبــا يتفــق عليــه الشــعب ال أن  

ــة  ــر مخطــط  التجرن ــه  لتمري يفــرض علي

الهويــة  وطمــس  تغيــر  إىل  الســاعي 

ــة. اإلرتري

املرحلــة   أكمــل   الــذي   الطالــب    }4{

االبتدائيــة  بلغــة األم إذا رغــب االنخــراط  

,,
التدري��س بلغ��ة األم أدى 
إىل ع��زوف الكث��ر م��ن 
األسر اإلرترية عن إرسال 
أطفاهل��م  إىل امل��دارس ، 
وكان��ت نتائجه��ا  الس��البة 
تكري��س  األمية  وتفش��ي  
اجله��ل  يف أوس��اط  ه��ذه 

األجي��ال  الصاع��دة  .

،،
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يف مجــال  العمــل  يجــد  الطــرق  مســدود  

ــراءة   ــن  الق ــي  ال يحس ــه  أم ــه  ألن أمام

التجرينيــة   بلغــة   الكتابــة   يجيــد  وال 

ــي  تعتمدهــا  الحكومــة  يف  دوائرهــا   الت

الرســمية  والخدميــة  .

الــذي تقــع عــى عاتقــه   }5{ املعلــم  

املســؤولية  الكبــرة  لتعليــم  األطفــال  يف  

املرحلــة  االبتدائيــة  فهــو  كذلــك  مل يكــن 

أقــّل ســوًءا ، فقــد شــكّلته الحكومــة مــن 

منتســبي الخدمــة العســكرية مســتوياتهم  

وليســت  للغايــة  متدنيــة   التعليميــة  

التدريــس  مجــال  يف  خــربة  أي  لديهــم 

ــوي . ــم الرب والتعلي

يف  الحاكمــة  الســلطة  تســتخدم    }6{

ــم   ــكل  األقالي ــزي  ل ــم  املرك أســمرا الحك

اإلرتريــة  املتعــدد  الثقافــات  وبالتــايل  

يف   اإلرتــري  محصــوراً   الشــعب  نجــد 

ــة  وأن  التعامــل  اإلداري  بلغــة  التجريني

بقيــة  لغــات  األم  التــي  تــدرس  يف 

ــرف   ــدة  وال يع ــت  معتم ــدارس  ليس امل

بهــا  للتــداول  اإلداري  .

}7{ مــن املفــرض أن يكــون للحكومــة 

تطويــر  كيفيــة   يف  وتصــور  مبــادرة 

العمليــة  مســتوى  وتحســن  التعليــم 

التعليميــة  بــكل  جوانبهــا ، ولكــن الــيء 

املحــزن أن النظــام الحاكــم يف أســمرا بــدال 

مــن ذلــك  ينفــق أمــوال طائلــة يف إقامــة 

ــات والحفــالت الراقصــة  بشــكل   املهرجان

ســنوي  طيلــة  الفــرة  منــذ االســتقالل يف 

عــام 1991 م .

}8{ اذا نظرنــا وبحثنــا ملشــكالت التعليــم 

قدميــة  مشــكالت  نجدهــا  إرتريــا  يف 

املشــكلة  لهــذه  يكــون  وأن  متجــددة 

العويصــة  جــذورا ُمتأصلــة  يف ظــل الدولة  

الوطنيــة  أمــر غــر مقبــول  خاصــة  بعــد 

مــرور ربــع  قــرن عــى نيــل االســتقالل ، 

ألن هــذه  الفــرة  كانــت  كافيــة  ملعالجــة  

بكامــل  إرتريــا  يف  التعليــم  مشــكالت 

أقاليمهــا ومبختلــف  مكونــات الشــعب 

املتعــدد  يف األعــراق والثقافــات   .

أصبــح  وغرهــا  العوامــل  تلــك  لــكل 

املســتوى  يف  التعليــم   عــى  اإلقبــال 

االبتــدايئ  متدنيــا  جــدا  وبصــورة مريعــة  

انعكســت آثــاره  الســالبة  عــى بقيــة 

املراحــل  التعليميــة  األخــرى  ، ففــي 

الوقــت الــذي كانــت نســبة اإلقبــال عــى 

التعليــم يف تزايــد  مطلــع التســعينيات 

عقــب االســتقالل مبارشة أصبــح يف الوقت 

الراهــن اإلقبــال عــى التعليــم  يف تناقــص  

ــتقبل  ــذر مبس ــرة تن ــب كب ــتمر وبنس مس

ــالد . ــم  للب قات

الخامتة :

تناولــت يف هــذه  الورقــة  املوجــزة  طــرق 

التدريــس  يف املســتوى االبتــدايئ الــذي 

اإلرتريــة  الحكومــة  وتنتهجــه  رســمته 

طيلــة الســنوات التــي  مضــت }1991 

وحتــى 2016 م {  ومــا ذكرتــه هــو نتــاج 

مــا عايشــته وشــاهدته بحكــم عمــيل  

كمــدرس يف املرحلــة االبتدائيــة بإقليــم  

ــا  ــم دنكالي ــر } إقلي ــر األحم ــوب البح جن

ــة  ــع مجموع ــاً م ــارك أيض ــابقا { ومش س

مــن األكادمييــن اإلرتريــن لتطويــر منهــج 

ــدرس  ــي ت ــة يف املــدارس الت اللغــة العربي

اللغــة العربيــة ، كان ذلــك بتكليــف  مــن  

وزارة  التعليــم  اإلرتريــة  يف  الفــرة مــن 

ــه يف  ــا قلت ــى  2000 م { وم } 1996 وحت

ــل شــخيص  ــة هــو رأي وتحلي هــذه الورق

شــعبنا  يعيشــه  الــذي  األليــم  للواقــع 

اإلرتــري املغلــوب عــى أمــره  ، ولألمانــة  

العلميــة  اســتعنت  واســتفدت  كثــرا مــن 

ــع  ــي  وردت يف املواق ــاالت الت ــض املق بع

اإللكرونيــة اإلرتريــة  تناولــت  بشــكل 

إرتريــا  يف  التعليــم  ملوضــوع   موســع  

وكذلــك  مركــز دراســات القــرن األفريقــي  

وهــو مركــز متخصــص يف  شــئون دول 

ــن  ــكل املهتم ــي فأنصــح ل ــرن األفريق الق

والباحثــن املعنــن لدراســة  هــذه القضيــة  

ــذا  ــوع  إىل ه ــة  الرج ــة الحساس التعليمي

ــز . املرك

,,
اإلقب��ال  نس��ب  كان��ت 
عل��ى التعلي��م يف تزاي��د  
مطل��ع التس��عينيات عق��ب 
االس��تقال مباشرة وأصبح 
اإلقب��ال عل��ى التعليم يف 
الوق��ت الراهن يف تناقص  
مستمر وبنسب كبرة تنذر 
مبس��تقبل ق��امت  للب��اد .

،،
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