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 ارتریا في مأزق
 

 النظام الدولي - الوضع السیاسي اإلقلیمي -الوطني البناء 

 

حیث قدم محاضرات  ٢٠١٧من ابریل عام  ٢٠الى  ٥قام السفیر عندبرھات ولد جرجیس بجولة عمل في استرالیا من 
جامعة نیو إنجالند ، جامعة سیدتي، جامعة اي  -جامعات  ٣اْلیَْوَم وفي المستقبل" وذالك في  -حول "الدیمقراطیة في افریقیا 

  استرالیا الوطنیة.

كما التقى مع كبار المسئولین في وزارة الخارجیة ووزارة التجارة في كانبره واجرى محادثات حول الوضع الراھن في 
  بالدنا وحول ما ینبغي ان تكون العالقات الثنائیة وسبل تطویرھا.

  الجالیة االرتریة في كل من كانبره ومیلبورن والقى محاصرة تحت عنوان:باالضافة الى ذالك التقى مع 

 النظام الدولي -  الوضع السیاسي اإلقلیمیة -البناء الوطني 

 في ما یلي ما قدمھ السفیر عند برھان وما جرى في الحوار مع أبناء الحالیة.

 

 ا في مأزقارتری

 ظام العالميتحدیات بناء وطن، الحراك السیاسي اإلقلیمي والن

انني سعید بفرصة تواجدي بینكم والتي تتیح لي الحوار ان والتفاكر معكم حول ما یجري في بالدنا ارتریا. وبما اننا في ایّام 
  عید القیامة، أوّد ان اعبر عن أطیب األماني.

وقبل البدء في موضوع حدیثي اسمحو لي ان أتقدم بالشكر الى اإلخوة الذین أسعدوني بحفاوة االستقبال باسمكم جمیعاً. أتقدم 
بخالص الشكر الى القائمین بشئون الجالیة االرتریة بمدینة ملبورن الذین احسنو استقبالي وقدمو لي كل سبل الراحة 

بورن. أتمنى ان تتاح لي الفرصة لرد جزء من ھذا الجمیل. أتقدم بالشكر أیضاً الى واالحترام منذ ان وطئت اقدامي مطار مل
  حققو لي رغبة القدوم الى ھنا وقامو بتنظیم ھذا اللقاء الذي سمح لي ان التقي بكم ھنا في استرالیا. الذیناإلخوة 

تاریخ  -تابي : "ارتریا في مفترق الطریق وكمدخل لللحوار بیننا، اسمحو ان اشرح بإیجاز األسباب التي دفعتني ان اكتب ك
  النصر والخیانة واالمل".

 ) المساھمة في المعرفة المتراكمة والخاصة بتاریخ ونشأة ارتریا1(

 ) ان اساھم برأیي في الحوار الوطني حول مستقبل ارتریا باعتباري واحداً من المناضلین االرتریین2(
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جیعالحؤار وتبادل االّراء المبني على معلوالمعرفة الحقیقیة لألوضاع السائدة  في اوالً وقبل كل شیئ یھدف للكتاب الى تش
ببالدنا، كیف وصلت باالمور الى ما وصلت االیھ وما ھي آفاق مستقبل ارتریا وشعبھا. وبعید عن ارتریا  یھدف الكتاب  

التي تعاني منھ  افریقیا والعوامل الرئیسة بخصوص الضعف العام   المبني غلى العلم والمعرفةأیضاً  تشجیع تبادل االراء 
 بة العنكبوتیة تحت اسم ومن ذالك الھف قد انشأت موقع في الش التي تسببت في في ذالك،

platform.org-http://www.eri 

 االطالع علیھا. والتي یسرني ان ادعوكم الي

 

 ان انتقل الى الموضوع الرئیسي الذي اود ان اتحدث عنھ اال وھو:بعد ھذه المقدمة اود 

  تحدیات بناء وطن، الحراك السیاسي اإلقلیمي والنظام العالمي ارتریا في مأزق:

  ) الحراك السیاسي االقلیمي2المھجر ( ارتریو) مھمة بناء الوطن ودور 1مدخل حدیثي ھذا  یتكون من اربعة اجزاء: (
 ) الخالصة. 4مي () النظام العال3(

 مھمة بناء الوطن ودور ارتریو المھجر )1(

من ؤیالت االضطھاد واالستبداد والفقر وھذا بالرقم  من ما لم یكن یتوفقھ كما نعلم  جمیعا یعني الشعب االرتري االبي
كلفھ تضحیات   -من ذالك بعد ان خاض نضاال مریرا من اجل الحریة والدیمقراطیة والعدالة من انھ لم یكن یتوقع اي 

قبل الخول في تفاصیل االسباب,ھناك  حقیقة اساسیة اود  وتمكن من تحریلر وطنھ واتزاع استقاللھ.  –ال تقدر  بثمن 
ري خي و ثمرة نضاالت الشعب االرتوتتمثل ه.ه الحقیقة في كون ان االستقالل الوطني ھو نصر تأری  -تأكیدھا 

 نظاماً دكتاتوریابخلق ن الھقدف قام/ ا نظام الجبھة الشعبیة لتحریر ارتریا نالحقیقھ, ابأكملھ.  ولكنھ وبالغم من ھذه 
  , وحده الذي حقق االستقاللھو  وكأنھفردیاً 

المنبر تأریخ نشأة الكیان الوطني االرتري في ھذا ان تناؤا   ارغب ویفھمھ الجمیع ھنا,  انني الولكونھ تأریٌخ یعرفھ 
 وتطور الھویة االرتریة المتمیزة في ظل جدلیة العنف االستعماري ومقاومة العب االرتري اثناء الحقبة االستعماریة.  

 یراجل حق تقریر المصنضال الشعب االرتري من       

 في القانون الدولي ھناك ثالثة حاالت لحق تقریر المصیر:     

 تحدید مستقبل الدولة ومكانتھا السیاسیة والدولیة بشكل مستقل –حق تقریر امصیل الدول  .1
 حق الشعب في تشكیل حكومة یختارھا وحقھ في تغییر حكومة ال یرضى عنھا  -حق تقریر مصیر الشعوب  .2
ة علیھا وتطویرھا  استخدام لغتھ والمحافظالحم الذاتي الثقافي كقومیة او كمتعدد القومیات او االعراق؛ حقھ في  .3

 وتقالیده.ممارسة عاداتھ فضالً عن 

باالضافة الى كل ذالك, فان من فوائد التدریس بلغة االم في المرحلة االبتدائیة تسھیل التحصیل المعرفي والمساعدة 
استخدام ااي شعب لغتھ الخصة یساعد علٮمعرفة تأریخھ, یعزز االرتباط  بثقافتھ كما یضمن على النمو العقلي, 

ابریل الیوم العالمي للغة  21المحافظ عل ھویتھ. ولقد كان ذالك ما دفع منظمة االمم المتحدة الى ان تجعل من تاریخ 
 االم. 

نضال شعبنا ھاھدف من االساسیة التي نصت واكدت علیھا القوانین والمواثیق الدولیة, لم یكن  الى جانب تلك الحقوق 
في سبیل حقھ في تقریر مصیره  مقتصراً على انھاء االحتالل االثیبي وتحقیق االستقالل الوني فقط, بل كان یھدف  

 ایضاً الى تحقیق التحول االجتماعي واالقتصادي. 
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الوطني كان یجب تدشین عملیة بناء الوطن والولة مع توفر او على االقل االخذ في االعتبار  فور تحقیق االستقالل 
 العوامل التالیة:

 اي حكوة یتوافق علیھا الشعب االرتري باكماه ویشارك فیھا –حكومة وفاق  .1
   القانون, احترام حقوق االنسان والمبادئ الدیمقراطیةسیادة  –حكومة دستوریة  .2
ارتریا وطن للجمیع ولكل المواطنین, المساواة في الحقوق, حریات متساویة, فرص  –اطي الحكم الدیمقر .3

 متساویة, حقوق متساویة
 مع وجود نظام حكم المركزي –وطن متحد  .4
 مع وجود حكومة تحترم االدیان وتفصل ما بین السیاسة والدین –دولة علمانیة  .5
 الرفاھیةتنمیة متوازیة, نمو اقتصادي,  –الولة التنمویة  .6

اال ان حق الشعب االرتري وھو  بالرغم من ان ارتریا كدولة ومن خالل االستفتاء قد استطاعت من تقریر مصیرھا,  
 شعب متعدد االعراق ال یزال لم یتحقق بعد. 

ان یكثف نضاالتھ اعتمداً على  سوى-ما فعل في الماضيكو –في الداخل والخارج  –الشعب االرتي  اماموعلیھ ولیس 
       العدالة والمساوة والدیمقراطیة واكرامھ االنسانیة في وطنھ.  دراتھ الذاتیة وتضحیاتھ  ویحقق ق

 دور االرتریین في المھجر

بامكانیات كبیرة ز. ویمكن لقوى االرتریون الذین یعیشون في المھجر  تمتعمقارنة بمن ھم في داخل الوطن, ی
الدیمقراطیة (تنظیمات سیاسیة, منظمات المجتمع المدني, وسائل االعالم  المختلفة واالفراد) ان تحشد ھذه 

وفي سبیل ذالك الطاقات وتلعب دوراً كبیراً في تسریع الغییر الدیمقراطي شریطة ان تعمل بالتنسیق فیما بینھا. 
 یسخر في االتجاه الصحیح. عل سبیل المثال: یجب على مثل ھذا الحراك ان

تحدید االولویات: ان تعمل المعارضة السیاسیة في المھجر عل الخروج من حالة الصراع والتناحر في ما  .1
حتى تتمكن بینھا, ان تتفق على اولویاتھا, وان توجھ طاقاتھا في مھمة تعجیل االنتقال نحو النظام الدیمقراطي 

 شعب االرتري من المحنة التي یعیشھا. من العمل عل تخلیص ال
ضرورة التفریق بین الشعب والولة من جھة  واالدارة والنظام من جھة احرى. ضرورة الحفظ على   .2

ع عن امن وسیادة ووحدة اراضي دولة ارتریا التي ضتحققت بتضحیات  خیرة ابنائھا. الفا االستقالل وسیادة 
العمل على تعریة النظام ومصلحة الشعب االرتري.  ئام دولة ارتریا.  العمل على تعزیز وحدة وو

 االستبدادي وعزلھ واضعافھ. 
التوصل الى فھم مسترك لتأریخ ارتریا الحدیث, فھم مشترك للوضع الراھن في ارتریا, وصیاغة برنامج  .3

عمل مشترك والمبني على رؤیة مشتركة وكل ذالك لكي نتمكن من التعجیل عل تحقیق االنتقال نحو 
 دیمقراطیة. ال

سباب, فان التغییر زائل ال محالة.  وبغض النظر عن االالوطن باقي والشعب باقي ایضاً بینما النظام  .4
من االن, تحدید  ایجاد البدیل الدیمقراطياالمر الذي یفرض مھمة یاسي في ارتریاھو امر  حتمي. الس

توضیح طریقة  اولویات المرحلة االنتقالیة, تحدیدة االطلوبة لذالك, التفاق على الیات تنفیذ  المھام الرئیسیة, 
 تشكیل ومھام ومدة المرحلة االنتقالیة, واالستعداد لضمان التنفیذ السلیم لمھام المرحلة االنتقالیة.

قاومة. ان جدلیة االضطھاد والمقاومة حقیقة أكدھا التاریخ. وعلیھ ان توجد الم  أینما یوجد االضطھاد البد ان .5
یجب علینا العمل على دعم المقاومة السریة في داخل البالد والعمل معھا حتى نتمكن من احداث التغییر 

  .الدیمقراطي وتعجیلھ
تنمو وتتطور وھي في  ال یمكنھا ان  ناھیك عن بلد صغیر وفقیر مثل ارتریا تلك البلدا حتى الكبیرة والغنیة .6

حال من العزلة اإلقلیمیة والعالمیة. وان الھدف من اي نشاط دبلوماسي واالنشطة السیاسیة الدولیة االخرى 
ھو خلق عالقات تجاریة وحمایة المصالح الوطنیة وتطویرھا. وان ارتریا كغیرھا من الدول لیست 

منطقة التي توجد فیھا وكذالك من العالم. بجیزیرة معزولة وال یمكنھا ان تنمو وتذدھر بمعزل عن ال
وانطالقاً من الفھم الصحیح لھذه الحقائق علینا ان نقیم عالقات إقلیمیة ودولیة تساعد على تعجیل التغییر 

 الدیمقراطي في ارتریا بما یضمن إستقاللیة قرارنا السیاسي 
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القوى الداعیة الى الدمقراطیة والتي نعمل من خارج التنسیق وتوحید الجھود والعمل وفق ھذا التوجھ بامكانھ ان یأھل 
 البالد ان یكون لھا دوراً مھماً في التعجیل بالتغییر الدیمقراطي وكذالك في عملیة بناء النظام الدیمقراطي وجھود التنمیة.

.    

  الدینامیات السیاسیة اإلقلیمیة )2(

بما تعانیھ من الفقر وسوء االدارة وغیاب الدیمقراطیة ان القرن األفریقي وحوض البحر البحر األحمر منطقة تتمیز 
 وانظمة ضعیفة. لنتناول كل منھا على حدة:

 جیبوتي

 الدولة التي أصبحت مقراً للقواعد العسكریة للقوى العظمة في ما یسمى بتلحرب على اٍالرھاب.

  ارتریا

الذین اصبحو غیر قادرین في العیش فیھا وكل وأصبحت بمثابة جھنم في االرض لمواطنیھا عزلة متزایدة مزدولة تعاني  
  ذالك بسبب النظام الدكاتاتوري والقمعي الذي یحكمھا.

 اثیوبیا

  دولة توجد تحت حكم الطوارئ

 كینیا

 دولة تتمتع باستقرار نسبي وتعتبر القوى االقتصادیة الرئیسیّة في المنطقة

 الصومال

بحت ضحیة للتدخالت األجنبیة، لیست لھا سیادة على كامل ترابھا دولة تعاني من غیاب دولة مركزیة، وحدة شعبھا أص
 الوطني، دولة تحكم من قبل حكومة صوریة.

  جنوب السودان

  دولة غارقة في أتون الحرب األھلیة

 السودان

 دولة یعاني شعبھا من أزمة في وحدتھ الوطنیة نتیجة حكم إسالمي متطرف، دولة تعاني من حروب أھلیة مستمرة وغیاب
  السلم االجتماعي، على سبیل المثال: دارفور، جنوب كردفان، النیل األزرق، جبال النوبة، اإلقلیم الشرقي.

 أوغندا

 دولة تتمتع باستقرار نسبي

 الیمن
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 دولة في حالة دمار مستمر بسبب الحرب األھلیة والتدخالت األجنبیة، دولة یعاني شعبھا من قصف مستمر.

 

 الدولي النظام )3(

تتصارع من احل السلطة وحمایة   متعارف علیھ، فان النظام الدولي ھو نظام یتسكل من حكومة دول ذات سیادةكما ھو 
المصالح الوطنیة. وبالرغم من ان العالقات بین الدول من الناحیة الشكلیة تحكمھا القوانین الدولیة والمبادئ الدیبلوماسیة 

  النسبیة والمصالح الوطنیة. على تلوىالمتعارف علیھا اال انھا تعتمد في واقع االمر 

 

ان اذي یعرف مزاجیاً بالمجتمع الدولي یعني مجتمعات العالم بأسره ولكنھ یفتقد الى تعریف محدد وغیر متبلور. قد تكون 
انھ وِفي الجمعیة العامة التابعة لألمم المتحدة ولكونھا تتكون من جمیع دول العالم اإلطار الذي یعبر عنا لمانع الدولي. اال 

واقع االمر فان مجلس األمن الذي تسیطر علیھ الدول ذات العضویة الدائمة والتي تتمتع بحق الڤیتو ھو الذي بیده سلطة 
الدول وكذالك الدول التي تعتبر حلیفاتھا. وعلیھ فان السیاسات التي تتبعھا   االمر والنھي ویعمل لصالح كل دولة من تلك

العضویة في العالقات الثنائیة الموافق التي تتخذھا في شئون الدول االخرى ال یھدف الى  اي من الدول الخمسة الدائمة
  تعزیز تحقیق العدل بما ینسجم مع القوانین الدولیة وال تحكمھ المبادى الدیبلوماسیة المتعارف علیھا.

 

لتكتالت االقلیمیة ھو تحقیق السلم العصر الذي نحن فیھ ھو عصر العولمة وكذالك التكتالت اإلقلیمیة. الھدف الرئیسي ل
واالستقرار بین الدول وانتھاج التعاون السیاسي الذي یساعد على تحقیق التنمیة واالندماج االقتصادي. ومن اجل ھناك في 
منطقتنا االتحاد األفریقي على مستوى القاري ومنظمة اإلیجاد على المستوى اإلقلیمي. بالرغم من ارتریا ھي عضوة في 

ناھیك عن فھم المصالح الدولیة واإلقلیمیة البالغة التعقید  -متین اال النظام الحالي وِفي ظل الوضع الولي الراھن المنظ
ألول العظمى یفتقد حتى الى ابسط إلقدرات االسترتیجیات التي من شانھا ان تمكن ارتریا من ان تكون العباً اقلیمیاً مما 

  القتصادي ومن العزلة الدولیة.جعل من ارتریا دولة تعاني من التخلف ا

 

 الخالصة:

 

الوطني الراحل والكبیر یماني   للفنان  في الختام اسمحو لي ان إقرء إلیكم قصیدة معبرة بعنوان "ایكونن اوروماي"
 جبرمیكائیل والمعروف بیماني باریا.

 

 أشكركم على حسن االستماع

  المحز والخلود لشھدائنا

 

 

 


