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 يتحقق من خالل عملية الحوار  استحقاقالسالم 

  املحتملة التطورات والسيناريوهات
 

 

اتمت   هذه  إفريقيا  إعداد  جنوب  في  إليه  التوصل  تم  الذي  االتفاق  قبل  ، 2022نوفمبر    2في  لوثيقة 

والتوقعات    عكستالتي  و  الداميال  بشأنالتحليالت  العامين    صراع  خالل  إثيوبيا  شهدته  الذي 

   قبيل اتفاقية السالم في جنوب أفريقيا. ويجدر اإلشارة إلى ما يلي:  حتىاملنصرمين 

طرف .1 كل  ال  كان  يريد  الصراع  أطراف  املفاوضاتمن  طاولة  إلى  خالل    قوي   طرفك  جلوس  من 

كان ثمنها أرواح اآلالف  االنتصار الذي يحققه على األرض. إال أن هذه النظرة الخاطئة من الطرفين 

بأنها إقرارنا  مع  الطرفين،  اأنتجت    من 
ً
 وطر   اقوي    طرف

ً
خالل  ف من  تأكد  والذي  ا، 

ً
ضعيف نتيجة  ا 

 االتفاق. 

على    كبيرة، نتيجة الخسائر التي منيت بهالتقديم تنازالت    قرايضطرت الجبهة الشعبية لتحرير تا .2

إثيوبيا    حكم في  الثالثين عاًما    ما يقرب من  اللالنفوذ اللذين اكتسبتهما خ القوة و ويبدو أن    ،األرض

 بموجب هذه االتفاقية.  ُوضع له حد  القرن األفريقي قد دورها املهيمن في  و 

للتوصل إلى وقف   التي بذلها االتحاد األفريقي بدعم من دول ذات وزن كبير،  جهود نقدر عالًيا ال .3

   .راي(قالسالم في إثيوبيا )بما في ذلك تفوري إلطالق النار وإحالل  
 

الحراك   على  وتأثيرها  فيها  اإلرتري  والتدخل  إثيوبيا  شهدتها  التي  لألحداث  قراءتنا  نقدم  يلي  وفيما 

 السياس ي اإلرتري املعارض.  
 

 : مقدمة 

نظام الجبهة  تحول إلى صراع إقليمي بفعل تدخل  قد    ا،مستمرً زال  الصراع الداخلي اإلثيوبي الذي ال ي

والعدالةللد  الشعبية إلىيمقراطية  انحاز  الذي  الحكومة    ،  الشعبية    الفيدراليةجانب  الجبهة  ضد 

 ووضع مقلق إن كان لوطننا أو لعموم املنطقة.تسبب في أزمة خطيرة و و  ،لتحرير تقراي

لألمم املتحدة والخارجية األمريكية واالتحاد األوروبي ضغوطا  يمارس االتحاد األفريقي واألمين العام  

في  إلى طاولة املفاوضات  األفرقاء  قوية لوقف القتال وجلوس ينتقدون بشدة تورط إرتريا  ، في الوقت 

ساحة   من  اإلرترية  للقوات  الفوري  بالسحب  اإلرتري  النظام  ويطالبون  اإلثيوبي،  الداخلي  الصراع 

 اض ي اإلثيوبية.  املعركة ومن كافة األر 
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ش تعبر  بأن    كال  الدولية  القوى  عن  هذه  املوقف  الجامحةبهذا  على  رغبتها  في    للحفاظ  مصالحها 

األفريقي  منطقة وعنالقرن  جعل  ،  في  املنطقة  إدارة  في    الجيوسياسية.  رؤيتهامع    متسقة  التطورات 

أن   في  غرابة  فال  محموموعليه  دبلوماس ي  بنشاط  وأن    تقوم  ذلك،  سبيل  الجانبين تمفي  على    ارس 

ا 
ً
اللجوء  اإلقرار بمبدأ  إقناع كل األطراف ب، و موحدةقوية لضمان بقاء إثيوبيا دولة سسياسية ضغوط

لنرى تحقيق هذا السيناريو على بعيًدا    لن يكون ويبدو أن الوقت    ا.الصراع القائم بينه  الحوار لحلإلى  

ا في  أن  اقع. وفي هذا السياق يمكننا أن نتوقع بأرض الو  النظام اإلرتري سيكون وضعه صعًبا ومعقد 

ا حول    أيًضا  حالة انتهاء هذه الحرب. وهذا بدروه يطرح علينا  ملح 
ً

  استحقاقات   كيفية مواجهةسؤاال

 للتصدي باقتدار ملآالتها. وما هي االستعدادات املطلوبة منا  الجديدة،املرحلة 
 

 عودة املعارك عملية أسباب 

للتفاوضيعلنان    املتصارعان  الجانبان  كان  ،الحرب األخيرةإعادة جولة  قبل   ، ومع  عن استعدادهما 

  وقت مبكر منذ  قد حذرنا  كنا  . و ذلك فقد اندلعت املعارك وبشكل أكثر شراسة من الجوالت السابقة

غ ا 
ً
تصرف ذلك  معتبرين  آخرى،  مرة  املواجهات  إشعال  إلى  مغبة  مسؤولمن  نتائج    ير  عليه  وتترتب 

، ألن الحرب ال ينجم  حلها إال من خالل الحوار  أن املشكلة ال يمكن على  نا نؤكد باستمرار  كمأساوية، و 

خسائر   سوى  األرواح  عنها  في  البلدي  على  ملمتلكاتوافادحة  كال  إر شعوب  وكذلك  أن  تريان،  إال   .

يتم   مكاسب  له  تؤمن  كاستراتيجية  جديد  من  الحرب  خوض  اختارا  الشديد،  لألسف  الطرفان، 

وتحت ضغط املجتمع   واملمتلكات،.. بعد كل هذه الخسائر في األرواح  االستفادة منها أثناء املفاوضات

ح  الدولي، إلى  التوصل  في   
ً

آمال الحوار،  مائدة  على  الطرفان  فيجلس  الدائر  النزاع  بأسلوب  راي  قت  ل 

توصل.  سلمي وبينما  الحالة،  هذه  ال   وفي  إلى  أصحاب  التنازالت  وتبادل  التفاوض  بعد  حل  شأن 

، واملتغيرات املحتملة يجب أن ينصب تركيزنا واهتمامنا على السيناريوهات التي قد نواجهها  مشاكلهم،

مواطنينا، والذي يفرض  مسؤوليات وطنية تجاه  يجب أن ندرك أن لدينا  على الوضع في منطقتنا. كما  

اقع.  وجعل نشاطنا ذاوتحديد أولوياتنا  ،ستراتيجيات مناسبةصياغة تكتيكات وا علينا   صلة بالو

 كيف نقيم هذا الوضع؟ 

الصراع ت  إن  لتحرير  الشعبية  الجبهة  أفورقي  وإي  ار قبين  فترة  سياس  منذ  غذيه  ت  طويلة،متجذر 

بين   املشكلةإن  (.  1998/2000)القترة  خالل    ب املدمرةوالتي بلغت ذروتها في الحر   ،والعداوةالكراهية  

ح مستمرة  مازالت  تسبباآلنتى  الطرفين  وقد  إلى    ت .  الطرفين  بين  السوية  غير  العالقة  زعزعة  هذه 

فيا القول    الستقرار  يمكن  بل  البلدين،  املنطقة.    إنهاكال  عموم  في  التوتر  أجواء  من    خلقت  وليس 

بمكان   الصعوبة  من  بأنه  القول  ش يء  في  األمن  تخيلاملبالغة  القرن  و   استتباب  منطقة  في  السالم 

الشعبيتينفريقي دون  األ  تقراي(  إبعاد  لتحرير  الشعبية  والجبهة  إرتريا،  لتحرير  الشعبية    عن  )الجبهة 

 العملية السياسية. 
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  ةفريقياأل شؤون  لل  سبقة األمريكي األ وزير الخارجي  دمساع  (Herman Kohen)كوهين  هيرمان  السيد/  

   : احرفي   قال

 ’’must cease to: exit” for ending more suffering for people in the Tigray.                 "    TPLF 

لناس في  امعاناة   ممارساتها التي أصبحت تفاقميجب ن تتوقف عن ، رايقإن الجبهة الشعبية لتحرير ت

ٍّ لهذا التنظيم ليتمكنوا من ي وعلى أبناء تقراراي. قت
 راي. قإنهاء املعاناة املستمرة لشعب توضع حد 

إثيوبيا  ًرا رئيسًيا في شؤون  لعب دو ، وقد  القرن األفريقي  في قضاياالخبراء    أبرز   أحدهيرمان كوهين  يعتبر  

وكان    ،في مؤتمر "لندن" إبان سقوط نظام "الدرق" في إثيوبيا  ، خاصة أثناء الترتيبات التي تمتترياوإر 

تأكيد على  ال  راي(. وعلى الرغم من أننا ال نستطيعللجبهة الشعبية لتحرير تقراي )وياني تقاألب الروحي  

ا    ،لألوضاع في منطقتنا  األمريكيةتقييم الحكومة    يعبر عنأن تصريح كوهين   إال أننا نعتبره مؤشًرا هام 

يعزز التكهنات حول النشاط الدبلوماس ي املحموم لإلدارة األمريكية في منطقتنا ونمط التفكير السائد 

حاليا داخل هذه اإلدارة وأزرعها السياسية والدبلوماسية واألمنية، والسيناريوهات التي ستساهم في  

 في إثيوبيا واملنطقة.  وضعها لترتيب األوضاع
 

 

 حتملة  املتغييرات السيناريوهات و ما هي الف  ،بعد توقف الحرب

 منطقتنا؟ و  تريافي إثيوبيا وإر 
 

 راي:قت
 

   م يكنل
ً

ة التي  قو الأن تواجه كل الهجمات في ساحة املعركة ب  الجبهة الشعبية لتحرير تقراي على    سهال

ف  .تملكها ذلك  يمكن  ومع  الثمن  ال  دفعته،إنكار  الذي  والفادح  بأعدائها    الباهظ  خسائر  وإلحاقها 

و باهظة فيمع  .  االعتبار،    األخذ  في  ذكرناه  ما  أمامفإن  االعتبار  املطروحة  الشعبية    الخيارات  الجبهة 

 : هي تقراي باختصار لتحرير 

فإنكما   ▪ كثب،  عن  الف  تابعنا  من  يالحكومة  بضغط  أفورقيدرالية  في    إسياس  بدء  ماطلت 

 ذلك.  يثبت النار املفاوضات دون إعالن وقف إطالق   والدخول في ،املحادثات

أو يتم  ربما يتم التضحية بالقادة الكبار  ،  في هذه الحرب  ت الجبهة الشعبية لتحرير تقرايإذا ُهِزم ▪

. وهذا طبًعا احتمال افتراض ي،  الحكومة املركزية إلثيوبيا وإرترياقوات  أسرهم ويسقطون في أيدي  

أو   يتحقق   ربما 
ً

أو    ا كم  .ال تقراي بشكل  لتحرير  ينتهي عصر الجبهة الشعبية  أن  أن هناك احتمال 

   بآخر، أو يمكن أن يتم تحجيم دورها بشكل كبير. 

ضئيلة وفرصها  ،  املرحلة بالنسبة للجبهة الشعبية لتحرير تقراي  صعوبة هذهكل الدالئل تشير إلى   ▪

في اإلمساك السياس ي    للغاية لالستمرار  فإنه  املهيمن.  بالدور  تكن هناك فرصكما هو معلوم    لم 
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يحل محل الجبهة الشعبية  راي، وبالتالي فإن مسألة من سقيا أو تنر تشكيل أحزاب في إر حقيقية ل

 الوقت الحالي.  راي غير واضحة فيقلتحرير ت
 

ة موقعها، ولكن  الستعاد  شتى  راي، بعد تجريدها من السلطة، حروًباقعبية لتحرير تشنت الجبهة الش

تكلفة ذلك على شعب تقراي كانت باهظة ومكلفة، حيث ساءت أحوال أبناء تقراي وانتشرت املجاعة  

 عن سقوط ا
ً

ممثل  أن نشير إلى ما ذكره    ويكفي  .  في هذه الحربمنهم    آلالفوالبؤس في أوساطهم، فضال

 ألف  500.000نحو  ضحايا الحرب الدائرة من أبناء يبلغ  مجلس األمن أن  حكومة الواليات املتحدة في  

الجبهة الشعبية لتحرير    تنظيمراي و تقالتمييز بين شعب    هنا التأكيد هنا على أهمية  يجبو   .  شخص

 فإن ما حدث لشعب تقراي والعقوبة التي تعرض لها تعتبر جريمة غير إنسانية. راي. قت

بصدق   نرى  أن   نتمنى 
ً

تقراي من    اجديًد   جيال يمكنهم    أبناء  االزدهار    إدارةالذين  وضمان  منطقتهم 

لشعب مع    هموالسالم  بسالم  للعيش  وقدرة  إثيوبيابقية  بفلسفة  جارتهمشعوب  عن   
ً

فضال  ،إرتريا  ، 

ب شك  أدنى  لدينا  ليس  الش  أنوباملقابل  من  العظمى  إسقاط    تناضل  اإلرتري عب  الغالبية  أجل  من 

إقامة حكومة وطنية ديمقراطية تعمل من أجل السالم وحسن الجوار.يالنظام الد    كتاتوري و

 الحكومة الفيدرالية إلثيوبيا:

ال اإلثيوبية  الحكومة  ا  أحمد،أبي    الدكتور   بقيادةفيدرالية  كل  التي  ومع  الداخلية  واألزمات  ملشاكل 

في هذه املرحلة. لكن هذا ال يعني أنه أخرى    قوةرغبة في استبدالها ب  ، ال يبدو أن هناكحالًياتواجهها في  

أن تصل هذه القوات إلى السلطة في  ، وال يستبعد  املنظمة في البالد  غير   القوات  ليس هناك الكثير من

 املستقبل.  

ال بأن  القول  تتمتع  الفيدراليةحكومة  ويمكن  ودول    اإلثيوبية  األفريقية  الدول  مع  قوية  بعالقات 

بشكل متزايد مدى  و أصبح من الواضح  و الخليج والصين وروسيا والواليات املتحدة والدول الغربية.  

للواليات  واألمنية  السياسية  واالستراتيجية  األفريقي  القرن  الستقرار  اإلثيوبية  الوحدة  أهمية 

سيما  ،املتحدة األفريقي    ال  القرن  في  وروسيا  الصين  مع  األمريكية  الجيوسياسية  النزاعات  سياق  في 

األحمر.   البحر  ذلك  و   ومنطقة  على  للتدليل  الجميع يكفي  اقب  ير واالتحاد  كيف    أن  األمريكيين  أن 

ت في  الحرب  هذه  لوقف  الجهود  من  الكثير  يبذلون  في  رايقاألفريقي  رغبة  أية  إلى  اإلشارة  دون  تغيير  ، 

العديد من  على األقل، وعدم التخلي عن الدكتور أبي أحمد. بل أن  في هذه املرحلة    في إثيوبيا  النظام

على  املحللين أبي  يؤكدون  على  لإلبقاء  جهوًدا ضخمة  يبذلون  و   أحمد  أنهم  السلطة  إلى  استمالته  في 

إلى   باإلضافة  إثيوبي  ذلك، جانبهم.  الصومال وكينيا وجنوب  أقامت  قوية مع  وفي    السودان،ا عالقات 

كما يتضح من البروتوكول   ،إلى طبيعتها  السودانعالقاتها املتوترة مع شمال    بدأت تعود  األخيرة،األيام  

يوضح    الطرفان مؤخًرا.   الذي وقع اإلثيوبي  ما ورد أعاله  الوزراء  رئيس  إزاحة  يتوقعون  أن من  بجالء 

اقع اإلثيوبي الراهن قراءةبعيدون عن قراءة ال  سياسية صحيحة.   و
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 تريا: إر 

 دمار،الإزهاق األرواح وإلحاق  في إثيوبيا، في    الصراع الداخليفي  بسبب تورطها    ،لنفسها  ياتر إر تسببت  

لها حصر  ال  اقتصادية  عن  ومشاكل   
ً

فضال مضطربة.  ،  اجتماعية  أوضاع  املسؤولية و   خلق  تحتم 

الوطنية أن نتاول بموضوعية األوضاع التي ترتبت على هذا التدخل السافر في شؤون اآلخرين. ويجدر  

النظام  اإلشارة هنا أنه   حجم األرواح التي فقدت في هذه    عناإلرتري  ال توجد معلومات حتى اآلن من 

ف وعليه  ومصابين.  جرحى  من  خلفته  وما  العبثية  تالحرب  العندما  اضع  فعلى  أوزارها،  آلباء  حرب 

"أين  ، ندعوهم إلى أن نردد مًعا دون ملل أو كلل أمام إسياس ونظامه،  العائالتكافة أفراد  واألمهات و 

املطالبة  "  بناؤناأ العالم أصوات شعبنا  ليسمع  الجميع،  يردد  ا  السؤوال شعاًرا وطني  وليتحول هذا   ،

ه املختلفة حقيقة ما يعانيه شعبنا من مأساة،  املجتمع الدولي ومؤسسات   بكشف الحقائق، حتى تعي 

شعبنا.   يخوضه  الذي  العادل  للنضال  العالم  أحرار  دعم  على  الحصول  إلى   
ً

نؤكد   وصوال أن  ونود 

يتحملها الشعب اإلرتري،    تقراي ال   وزمرته فيإسياس  الجرائم التي ارتكبها    أن ي  ىتمع الدولي علللمج

الد مباشر من  بأمر  ارتبكبت  أن  يكتاتوريفهي جرائم  يجب  أفورقي  املغامرة إلسياس  السياسات  إن   .

لإلطاحة بهذا  من أجل تصعيد النضال    ،وخارجًيا  تحفزنا على توحيد العمل اإلرتري املعارض، داخلًيا

 النظام. 

ل تأكد  ووقد  الغربية  مقدمتهم  لحكومات  املتحدةفي  من  ،  األمريكية  الواليات  املحللين ولكثير 

من قبل نظام الجبهة اإلثيوبية،  راي  قالعسكري في منطقة ت  التدخلعلى أن  ،  في العالم  االستراتيجيين

والعدالة،   عزلته  الديمقراطية  من  زاد  الذي  األمر  املنطقة،  في  للقالقل  مثير  اإلرتري  النظام  أن  على 

الالدولية.   النظام  هذا  إن  القول  املبالغة  قبيل  من  يزال    لعب  قمعي وليس  في    يلعبوال  سلبًيا  دوًرا 

 ضمان السالم واالستقرار في املنطقة بأسرها.  

بأن   شك  جيوسياسية.  ال  أهمية  يعطيها  األحمر  والبحر  األفريقي  القرن  في  االستراتيجي  إرتريا  موقع 

تو  التي  الكبرى  القوى  فإن  السبب،  أجل  لهذا  من  االستراتيجية    ها مصالح  ايةحم تناقس 

واألمنيةو  أصبالجيوسياسية  من،  قلقة  ال  حت  التطورات  األسباب   خطيرةهذه  لهذه  منطقتنا.    في 

الداخلي   اإلرتري  الشأن  في  الخارجي  للتدخل  مصراعيه  على  الباب  يفتح  قد  العوامل،  من  وغيرها 

إرتريا،   في  يالئمها  الذي  التغيير  نتمكنوإحداث  لم  وطنية  إذا  ا  مشاكلنا  من حل    كإرتريين 
ً
وفق اإلرترية 

تنبع   و ألجندة وطنية  الحرة.  إرادتنا  نعتبر و   أخرى، بعبارة  من  أننا  الرغم من  الدولية    على  القوى  نظرة 

ا، أن نتجاهل    ال ينبغيإال أننا    للنظام الديكتاتوري وقناعتها بأهمية إزالة نظام إسياس ي تطوًرا إيجابي 

في الرغبة  هو  دافعها  مصالحه  أن  في  االستراتيجية  احماية  وعي  دون  نقع  وقد  نصبته  ،  الذي  الفخ 

أهمية القيام بمتابعة دقيقة للتطورات  . وهذا يدفعنا إلى  للنظام بعد توقف الحرب في إثيوبيا املجاورة

 . السياسية التي ستترتب على وقف الحرب بين الفرقاء اإلثيوبيين
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 معسكر املعارضة: 

ت منطقة  في  الحرب  أثرت  كيف  سؤال  من  نبدأ  أن  اإلر راقيجب  املعارضة  معسكر  على  دون تريةي   .

كانت لديهم الرغبة في إحداث التغيير في إرتريا  كان هناك الكثير ممن    التفاصيل،الخوض في الكثير من  

لتحرير تقراي )وياني تقراي(، متجاهلين بالنظام مهمة إرترية   عن طريق الجبهة الشعبية   أن اإلطاحة 

آراء وحجًجا مضللة مفادها أننا يجب أن نقف    يًضا تبنت وثمة أطراف أخرى من املعارضة أ.  خالصة

ملنع   وجيشنا  حكومتنا  جانب  إر انتهاك  إلى  من  تسيادة  ت  قبلريا  لتحرير  الشعبية  أما  ي.  ار قالجبهة 

الوطنية   القوى  أعلنته  الذي  الواضح  والوطن  حاديةالاملوقف  الشعب  مصالح  بعكس  ،  على  كان، 

الصراع    موضوععلى ، والتأكيد  املدافع الحقيقي عن سيادة ووحدة شعبنا، هذين املوقفين املتضادين

 إنه مسألة متروكة ألصحابها.   ،شأنناليس  اإلثيوبي ف

املعارضة اإلرترية في    أن الدفاع عن سالمة إرتريا وشعبها هي من صميم مهام   علىومن األهمية التأكيد  

   وقت تكون فيه بالدنا عند مفترق طرق.أي 

ندعو   أعاله،  إليه  املشار  فهمنا  من  ا 
ً
أطراف وانطالق إلى    جميع  اإلرترية  دائرة  املعارضة  من  الخروج 

ا من نظرة وطنية، وعلينا  مرحلة ما بعد الحرب  ة، والشروع في التفكير في كتب املر واقف  امل
ً
أال  ، انطالق

بع وإلعطاء  شؤوننا.  في  والتدخل  ضعفنا  نقاط  باستغالل  األجنبية  للقوى  هذا    األمثلةض  نسمح  في 

  يجبكانت مدمرة، و   تدخالت القوى الكبرى في ليبيا والسودان املجاورة   يمكن اإلشارة إلى أن  ،الجانب

وعبًراأن    علينا  دروًسا  منها  على  نؤكد  أن  علينا  .  نأخذ  إيجاد  أن  دوًما  في  القوى األجنبية  املراهنة على 

ملشاكلنا   بال شك  حلول  قرارنا  هو  في  وسيتفريط  املستقل  الوطنيةا الوطني  لهذا  دتنا  وكما    السبب،. 

لحة امللقاة على عاتق قوى  يقول املثل "إفساح الطريق قبل أن يأتي الطوفان"، فإن املهمة الوطنية امل

امل في هذه  الديمقراطي  الحفاظ على  رحلة هي ترسيخ مبدأاملعارضة الوطنية  الوطني  ، والقيام  خطنا 

   .الداخل والخارجواصل النضالي بين شبعنا التواق لالنعتاق في بعمل جاد إليجاد جسر الت
 

 وأبي أحمد:  سياسالعالقة بين إ

بين   أحمدالعالقة  وأبي  أفورقي  اللحظة  هي  إسياس  هذه  حتى  الغموض  من  الكثير  تكتنفها  .  مسألة 

بعد هذه الحرب    اعالقتهم  ستتجهمن الضروري أن نسأل إلى أين    التحليل،دون الخوض في الكثير من  و 

إثيوبيا.  إبرام  و  في  املتنازعة  بين األطراف    واضحة  العالقة ليست عالقة  هذه  بما أنو اتفاقية السالم 

مستقلتين دولتين  بعين  ،بين  إليها  ننظر  أن  الطبيعي  أن  لذلك،  الريبة.و   الشك  فمن  نكشف   يجب 

 والتصدي لها. وفي هذا السياق نود التأكيد على ما يلي:  هذه العالقة  زيف بشجاعة

 لدولة إرتريا. الوطنيةنعرب عن قلقنا من أن تكون هذه العالقة بينهما على حساب السيادة  .1

 أن ينسحب الجيش اإلثيوبي من إرتريا بالكامل.  .2
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الذي ال و   بين البلدين،  ترسيم الحدودالشروع فوًرا ب  يجبمادامت الحرب قد وضعت أوزارها، ف .3

 
ً
 .منذ سنين طويلة ايزال معلق

 على املياه اإلرترية وأرضها، يعد  ن مسألة اتخاذ قرار بناء البحرية اإلثيوبية  التأكيد على أ  .4
ً
ا  انتهاك

 على محمل الجد.، وعدم التهاون بهذا األمر وأخذه لسيادتنا
 

املجلس الوطني    في مقدمتهالوطنية اإلرترية، وقوى املعارضة ا  نرجو منوال يسعنا في هذا املقام إال أن  

الديمقراطي  اإلرتري  بالنقاط  إلى  ،  للتغيير  في  االهتمام  الجاد  والسعي  أعاله،  تناولناها  مواجهة  التي 

 .موحدةرؤية وطنية النظام الديكتاتوري بصوت واحد و 

عالقة قائمة على املصالح املؤقتة.    نعتقد أنها ال تعدو عن كونها وأبي أحمد، ف  سياس أما العالقة بين إ

ا  داخلي  مستوى البلدين جراء الضغط الشعبي فيهما،    علىالعالقة    مأالت هذهماذا    وحري بنا متابعة

 ا. وخارجي  

 اإلعالم اإلرتري:

أن فيه  شك  ال  وسائل  مما  اإل   معظم  التواصل  رتري اإلعالم  اقع  مو في  تنشط  التي  تلك  وخاصة   ،

املاضيتين  تلعب  االجتماعي، السنتين  سلبًيا    خالل  في  ،كبيًرادوًرا  البلبلة   خلق   تسبب  من  الكثير 

  وسائل اإلعالم   ال شك بأن  لمعارضة.في أوساط املنتمين ل  إلرتريين، وخاصةوالتشويش في الرؤية بين ا

الحقائق  ر  مهمتها الحقيقية نشيفترض أن تكون    أداة سياسية واجتماعية مهمة، ووسيلةسالح خطير و 

  وعي مجتمعي.  خلق  تساهم فيالتي   قيقةالدعلومات ملوا

الحرب   اندالع  تقرايفي  إثر  إقليم  في  إثيوبيا  التي    الحظنا  ،شمال  املنتظمة  الدعائية  البرامج  كانت  أن 

  الهوية اإلرترية وكفاح  ، وبدأت حملة تشكيك فيمضللة  كانت  وسائل اإلعالم  عددٍّ كبير منقبل    منتبث  

على مواد  أن هذا البرنامج احتوى    شارة التأكيد على. وغني عن اإل واالستقالل  من أجل الحريةشعبها  

تعريض سيادة  بهدف زعزعة وحدة شعبنا و   ،الوسائل اإلعالمية لفترة طويلة  مسمومة ظلت تبثها هذه

جمة  بالدنا والتي  .ملخاطر  الصفحة،  هذه  طويت  أن  وبعد  بدون    واآلن  تكون  أن    و ندع  رجعة، نتمنى 

الوسائل هذه  إلى    أصحاب  و اإلعالمية  مسارهم  على    برامج بث  تصحيح  بالفائدة  تعود  شعبنا  ومواد 

 ووطننا. 

أولئك   لكل  العالي  تقديرنا  لنسجل  الفرصة  هذه  اإلعالميةالذين  وننتهز  وسائلهم  أجل    سخروا  من 

   الشعب والوطن، وأننا على يقين بأن تاريخ الشعب اإلرتري سيضع في سجالته أدوراهم الوطنية هذه. 
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