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االستقالل واستحقاقاته في السياق التاريخي والسياسي

التطورات السياسية في إثيوبيا إلى أين ..؟! 
قطار السالم في المنطقة إلى أين ..؟! 

التعايش السلمي في إرتريا
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إقرأ في هذا العدد


مجلة دورية

www.al-massar.com                          Email:  al-masar@al-massar.com

        EritreanIslamic Congress                  https://twitter.com/EritreanIslamic
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االستقـالل  واستحقاقـاتـه  في السيـاق  التـاريخي  والسياسـي
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سالم القرن اإلفريقي الجاري
هل هو لمصلحة شعوب المنطقة ؟ 

أم لضبط الموازين والمعادالت الدولية ؟!
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ت ر وا ة األ

بنـود إتفـاقيـة " السـالم والصداقـة " بين إرتريـا وإثيوبيـا

المكتــب التنفيذي للمؤتمر اإلســالمي اإلرتري يرحــب بكل المبادرات 
التــي تحقــق الســالم واالســتقرار للشــعب اإلرتــري وشــعوب المنطقة

 عدوليس ( رصد)

إغالق  الحدود  ما  ذا  يعني ؟

مؤلف كتاب " وطني إريتريا " يطالب بإقالة أفورقي
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ت ر وا ة األ

البرلمــان السويســري يرفض نداءات تســريع 
إعــادة الالجئيــن اإلريترييــن إلــى بلدهــم

SWISSINFO.CH.AR    المصدر : موقع  إذاعة

بعـد فتحهـا المعابر الحدوديـة 
اإلثيوبيـة اإلرتريـة

تشهد حركة مرور مكثفة لطالبي 
اللجوء اإلرتريين 
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رئيــس المجلــس الوطنــي اإلرتــري حــاج عبــد النور فــي رســالته لرئيس الــوزراء اإلثيـــوبي أبي أحمـــد :
 التطبيع غير المشروط مع الحكومة الدكتاتورية في إرتريا له تأثير سلبى 

كبير على الشعب اإلرترى .

نرجو أن ال يكون ثمن إعادة العالقات بين البلدين على حساب قوى 
التغيير الديموقراطي اإلرترى .

حكومة دستورية منتخبة ديمقراطيا في إرتريا هي وحدها القادرة على 
ضمان سالم دائم بين البلدين

ت ر وا ة األ
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ت ر وا ة األ



27 الرسالة ـ العدد 8

منظمات المجتمع المدني والحركات الشعبية اإلرترية 
في المهجر في رسالتهـا لرئيس الوزراء اإلثيوبي :

التنفيــذ الكامــل التفاقيــة الجزائــر وقــرارات مفوضيــة ترســيم 
الحــدود هــو األســاس إليجــاد ســالم دائــم .

الشــعب اإلريتــري هــو الضمــان الوحيــد للســيادة والمصــدر 
الحقيقــي إلكتســاب الســلطة الشــرعية .

ت ر وا ة األ
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ت ر وا ة األ

تقرير حركة الشباب اإلرتري للتغيير بسويسرا
عن فعاليات (31) أغسطس و (1) سبتمبر بجنيـف
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ت ر وا ة األ
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ت ر وا ة األ

المؤتمر اإلسالمي اإلرتري

بيـان  بمنـاسبــة
ذكـرى  إنطـالقــة 

الكفــاح  المسلـح (٥٧)
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ت ر وا ة األ

محطـات فارقـة في تاريخ الصراع اإلثيوبي اإلرتري
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ة ا ا

االستقـالل  واستحقاقـاتـه
في السيـاق التـاريخي والسياسـي

بقلم : منصور طـه
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ة ا ا
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ة ا ا
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ة ا ا
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التطـورات السياسيـة في إثيوبيـا إلى أيـن ؟!

بقلم : د. حسن محمد سلمان

ة ا ا
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ة ا ا
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قطـار السـالم في المنـطقـة إلـي أيـن ..؟

ة ا ا

بقلم : عبد الرحمن أحمد
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ة ا ا
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ة ا ا
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ة ا ا
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التعـايـش السـلمي في إرتـريــا

ة ا ا

بقلم : أبو محمد أحمد



27 الرسالة ـ العدد 24

ة ا ا
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-  مــا هــي البنــود التــي تضمنتهــا 
وتضمنتهــا  ؟  الجزائــر  اتفاقيــة 
ــيم  ــة لترس ــة الدولي ــكام اللجن اح

الحــدود ؟

-  مــا الــذي حــدث بعــد توقيــع 
ــزم  ــم ؟ هــل الت ــة والتحكي االتفاقي
ــذي  ــان بتنفيذهــا ؟ او مــا ال الطرف

ــذ ؟ ــم ينف ــا ل ــا وم ــذ منه نف

ــلمان : ــد سـ ــن محم ــور حس ــري الدكت ــالمي اإلرتـ ــر اإلس ــس المؤتمـ ــاعد رئي ــاور مس ــالة) تح ( الرس
 ( (الرســالة  مجلــة  تحريــر  أســرة  تقدمــت 
بجملــة مــن األســئلة إلــى الدكتــور حســن 
المؤتمــر  رئيــس  مســاعد  ســلمان  محمــد 
الســالم  عمليــة  حــول  اإلرتــري  اإلســالمي 
ودول  وإرتريــا  إثيوبيــا  بيــن  الجاريــة 
والتعــرف   ، الوضــع  الســتجالء   ، المنطقــة 
وحقيقــة  الســالم  مبــادرة  خلفيــات  علــى 
وضمانــات   ، البلديــن  ومواقــف  المشــكلة 
ــا . ــراف مآالته ــالم واسش ــادرة الس ــاح مب نج

ار ـ ة ا ـ
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-  فــي رأيــك من يتحمل مســئولية 
عــدم التنفيــذ او تعطيــل التنفيــذ ؟ 
ومــا هــي األســباب التــي دعــت كل 
طــرف لموقفــه الــذي أشــرت اليه ؟

-  هــل هنــاك أي مســاع أخــرى 
ــت إليقــاف التوتــر الحــدودي  بذل
الســالم  وإعــادة  البلديــن  بيــن 
بينهمــا ؟ ســواء مــن جهــات دولية 

أو محليــة ؟

ــر  ــاعي أث ــذه المس ــل كان له -  ه
فــي مبــادرة أبــي أحمــد رئيــس 
حالــة  إلنهــاء  اإلثيوبــي  الــوزراء 
الحــرب وإعــالن الســالم وإعــادة 

العالقــة بيــن البلديــن ؟

ــي  ــت أب ــي جعل ــع الت ــا الدواف -  م
الكامــل  بقبولــه  يبــادر  أحمــد 
ــة الجزائــر وأحــكام اللجنــة  باتفاقي
الدوليــة دون أن يجــري حــوارات 
فــي هــذا  االرتــري  النظــام  مــع 

الشــأن ؟

مؤخــرا  الســالم  إعــالن  منــذ    -
 ، اإلرتــري بــه  النظــام  وترحيــب 
أيــن هــو الموقــف اآلن مــن عمليــة 
ــي أمــن عليهــا  ــذ الســالم الت تنفي
الطرفــان ؟ ومــا الــذي حدث بشــأن 

ــك ؟ ذل

ار ـ ة ا ـ
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-  تعــدت عمليــة الســالم التــي 
بدأهــا أبــي أحمــد مــع إرتريــا الــى 
 ، اإلفريقــي  القــرن  منطقــة  دول 
لتنتظــم فيهــا الصومــال وجيبوتي 
فــي فتــرة وجيــزة ، كيــف تقــرأ هــدا 
الحــراك ومــا وراءه مــن تغيــرات 

وســيناريوهات متوقعــة ؟

حقيقيــة  عوائــق  هنــاك  هــل    -
تشــكل صعوبــات أمــام تحقيــق 
إرتريــا  البلديــن  بيــن  الســالم 
ــة  ــتوى منطق ــى مس ــا وعل وإثيوبي
القــرن اإلفريقــي ؟ ومــا المطلــوب 

؟ لتجاوزهــا 

المعارضــة  موقــف  هــو  مــا    -
اإلرتريــة مــن قصــة الســالم هــذه 
؟ ومــا هــي المصالــح التــي تترتــب 
ــة  ــري والدول ــعب اإلرت ــا للش عليه

اإلرتريــة ؟

ار ـ ة ا ـ
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ة ا ا

محـور األمـن القومـي
نواصــل فــي عــرض رؤيــة المؤتمــر اإلســالمي اإلرتــري لبرنامــج 
المرحلــة الدســتورية ، حيــث تناولنــا فــي األعــداد الماضيــة 
رؤيتــه  فــي المحــور السياســي ، واالقتصــادي ، واالجتماعــي 
والثقافــي . وفــي العــدد نتنــاول رؤيــة فــي محــور األمــن 
القومــي  للمرحلــة الدســتورية ، اقتباســا مــن ورقــة الرؤيــة 
السياســية للمؤتمــر اإلســالمي المجــازة فــي المؤتمــر العــام 

الثانــي المنعقــد فــي عــام ٢٠١٤م .
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ة ا وا ا

في مناسبة عاشوراء 
عبـــر ودروس 

في الصراع بين 
الحـق والباطـل
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التحرير

ة ا وا ا



صالحــًا  الرجــل  يحبــون  النــاس  بعــض 

ويكرهونــه  مصلحــًا ! فتجدهــم يحُبــون 

.. الُمصلحيــن  ويعــادون  الصالحيــن 

لقــد أحــَب أهــل مكــة محمــدًا قبــل البعثــة 

ــى  ــه اهللا تعال ــا بعث ــن لم ــًا؛ ولك ــه صالح ألن

ســاحر  وقالــوا   ، عــادوه!!  مصلًحــا  وصــار 

كــذاب مجنــون.

المصلــح يصطــدم بصخــرة  والســبب: ألن 

ــن يريــد  ــك حي ــم ، كذل أهوائهــم ورغباته

أن ينتشــلهم مــن فســاد نفوســهم.

أحــب  واحــٌد  مصلــٌح  العلــم:  أهــل  قــال 

المصلــح  ألن  ؛  صالــح  ألــف  مــن  اهللا  إلــى 

ــي  ــح يكتف ــة، والصال ــه أم ــي اهللا ب ــد يحم ق

نفســه. بحمايــة 

ــَك  َربُّ َكاَن  (َوَمــا   : تعالــى  اهللا  قــال  ولقــد 

ِلُيْهِلــَك اْلُقــَرٰى ِبُظْلــٍم َوأَْهُلَهــا ُمْصِلُحــوَن). 

ولــم يقــل : (صالحــون).

www.al-massar.com 

Email:  al-masar@al-massar.com

EritreanIslamic Congress

https://twitter.com/EritreanIslamic


