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 في سياقه التاريخي الوطنية الهوية فهوممل مناقشة
 

شهدت الساحة السياسية اإلرترية مؤخرًا نقاًشا محموًما في وسائط التواصل االجتماعي 
حول الهوية، وهناك ظواهر متطرفة وصل األمر بالبعض 

 بشكل متعصب وعنصري يخرج لى تقديم وجهة نظرهمنها إ
الهدف من بحيث يصبح  ،الموضوعي االمناقشة عن سياقه
والتي ة ومدمرة للجميع مقيتلتعبئة أداة النقاش تحويله إلى 

يمكن أن تؤدي إلى حروب وصراعات ال أحد يمكنه أن 
والحرب كما يقول الشاعر  ياتها.ايتكهن بمآالتها ونه

 ."أولها سراب، وآخرها خراب" الفلسطيني محمود درويش
إال أنها  ب خاسر ورابح،و ورغم االدعاء بأن في الحر 

 أنها لم تحدث. راف المشاركة فيها، وتتمنى األطالدمارالندم و  وبالنتيجة النهائية تخلف وراءها
  

تهيئة األرضية  بهدفخ رسي بعض المفاهيم األساسية للتارين دعونا في هذه المقدمة
 في سياقه التاريخي،الوطنية اإلرترية لهوية اية لمفهوم فهم وقراءة موضوعتقديم هيدها لموت

حول  التصورات التي يمكن أن تكون خاطئةل أن يزيل هذا الفهم وهذه القراءة بعض على أم
والموضوعي،  خارج السياق التاريخيلها أحياًنا ا عن فهمنا وقراءتن والناتجة ،الوطنية الهوية

أنه أن ، وهذا من شاإلدراكالوعي و  ع نوًعا من االرتباك والتشوش فيوبالتالي يخلق هذا الوض

أن تنشر  2017أغسطس  6وحتى  4يسر اللجنة اإلعالمية لمهرجان إرتريا في كاسل، الذي ُعقد خالل الفترة من 
"مفهوم الهوية الوطنية في الورقة الهامة التي قدمها األستاذ زين العابدين محمد علي شوكاي والتي كانت بعنوان  

المناقشات التي دارت في الندوة  من خالل ،الورقة من آراء قيمة هذه سياقه التاريخي" .. وقد أثرى الحضور ما تضمنته
صيانة الوحدة الوطنية، والحفاظ على السيادة اإلرترية مسؤولية كافة الوطنيين شعار " المفتوحة التي عقدت تحت

فيها باإلضافة إلى االستاذ زين العابدين كل من األستاذ يماني قبري قرقيس، واألستاذ قرماي شارك حيث اإلرتريين"، 
 .كيداني، واألستاذ سليمان آدم حسن، وأدارها كل من األستاذ عبدالعزيز صالح، واألستاذ محمود إدريس
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در طاقات وزمن القوى الوطنية الخيرة، ، وبالتالي يهوالتشدد غير الحميد يقود إلى التعصب
 .والديمقراطية، والحرية ،التي تسعى إلى إرساء قيم ومبادئ العدل، والمساواة

 

التاريخ  ، يمكن القول إنيعني التاريخ ألي شعب من الشعوب ماذالو تساءلنا جداًل، 
وبالتالي يتمتع  .أو كبر هذا الكيان مهما صغر سياسي ركيزة أساسية لوجود أي كيانيعتبر 

التاريخ بمكانة خاصة في الذاكرة الجماعية ألي شعب من شعوب األرض. يقول الكاتب 
للتأكيد على أهمية الماضي  بلدي" -داغستان "في كتابه رسول حمزاتوف  السوفييتي السابق

، وعلى لسان "أبو طالب"، الشخصية التي تعتبر بالنسبة لألفراد والجماعات وأهمية التاريخ
ك على الماضي، فسيطلق "إذا أطلقت نار مسدس :لضمير الحي في ذلك العمل األدبي القيما

بمعنى لو أنكر اإلنسان ماضيه أو تنكر له، وحاول التخلص  .مدافعه" انر ين مستقبلعليك ال
يعتبر التاريخ ذاكرة جماعية للشعوب، حتى لو اختلطت عليه منه، فسيكون المستقبل ضده. 

 األكاذيب في بعض الحاالت.بفيه مرات كثيرة الوقائع باألساطير، بل حتى 
 

راع واالختالف أم أنه مادة لالتفاق والوحدة؟ وكيف يساهم هل التاريخ مادة للصإًذا، 
ي الواقع اإلرتري الوقائع على أنه وفتؤكد  ؟المشتركة الهوية الوطنيةالوعي بالتاريخ في بلورة 

على  ة التاريخدر ق، وأن تم توظيف التاريخ حتى هذه اللحظة ليكون مادة للصراع واالختالف
هذه على رغبة المكونات والجهود التي تبذلها دوًما بلورة هوية وطنية إرترية جامعة يعتمد 

أمثلة كثيرة يمكن سوقها من الواقع اإلرتري في هذا المضمار، إال  في هذا االتجاه.المكونات 
 ة. تاريخ الحركة الوطنيةأن ضيق الحيز المتاح لهذه الورقة ال يسمح باإلسهاب في األمثل

 يةوكيف ،لالتفاق والوحدةاإلرترية يمكن اعتباره نموذًجا لقياس نجاحاتنا في جعل التاريخ مادة 
المشتركة، بما له وما عليه من مآخذ. وأنا  الهوية الوطنيةالوعي ب التاريخ في بلورة ةساهمم

شخصيًّا أعتز وأدافع عن الجانب المشرق فيه، دون إنكار أن فيه أيًضا إخفاقات ومشاكل 
 لى عدم تكرارها.عن نتعلم منها، ونتعظ بها، ونعمل يجب أ

 

الشعوب التي تعتمد على  اإلشكاليات التي تواجه ةهيماوبالنسبة للسؤال المتعلق ب
يمكن القول إن  من بينها الشعب اإلرتري، ،هية، وتفتقر إلى التاريخ المكتوبالثقافة الشفا
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المغالطات الناجمة عن هذه  سيطرتو  النظرة الحزئية والقاصرة إلى التاريخ.من تعاني شعوبنا 
من الحقائق  الكثيرضياع هذا يؤدي إلى ، و على النقاش العام النظرة القاصرة والجزئية

والموضوعية في  معياريةغياب الإلى  يقودوره بد هذا، و تلك المغالطات مالموضوعية في خض
إحدى تعتبر  وهذه عها للتزييف والفبركة والمزاجية.اخضوحينها يسهل إ ،تناول المادة التاريخية

. تقييم تاريخهاعراق والثقافات في اإلشكاليات التي تواجهها المجتمعات المتعددة األأكبر 
تحول إلى مصدر ثراء، إذا تمت يمكن أن وي، التعدد العرقي والثقافي يمكن أن يتحول إلى لعنةف

، واعتبرنا أن تاريخنا الجمعي والكلي يتكون من الجزئيات إدارة الصراعات والخالفات بحكمة
تخص أي جميًعا، وأنه ال يحق ألي جزئية من هذا التاريخ،  التي ساهم فيها اإلرتريون

مجموعة مهما كان حجمها ومسماها، أن تحاول ممارسة الطغيان واالستعالء على التاريخ 
 الجمعي للشعب اإلرتري.

 

، التمييز بينهما يةتاريخ متوهم وآخر حقيقي، وكيف وجودالنسبة للسؤال المتعلق ببأما 
وهنا ال  بينهما.الحكم على ماهو حقيقي وما هو متوهم، والتمييز في صعوبة نرى أن هناك 
التي يفترض أن تناط  المؤسسات األكاديمية والعلمية المحايدة وليس جهود األفرادبديل إليجاد 

، ألن ، والتمييز بينهمافي تاريخنا هو حقيقي وما هو متوهم مافي التدقيق والتمحيص مهمة بها
 المؤسسات ويجب على .للعب هذا الدور لمؤهلةاالقادرة و وحدها هي مثل هذه المؤسسات 

، بحيادية البحث العلمي قوم بمهمةتأن  األكاديمية والبحثية المسؤولة عن البحث التاريخي
 بعيًدا عن القمع والهيمنة.تحت رعايتها وتتيح المجال لكل الرؤى المتباينة أن تنمو وتزدهر 

 

 دمجى لع لعملوا، عن الهويات المتعددةيدور دائًما ث حديفي واقعنا اإلرتري، هناك 
باستمرار  ترافقههذا الطرح  .واحد ضمن وطنقي فاهذا التنوع أو التعدد في هوية أو كيان تو 

يتم على حساب التنوع والحقوق ذا النوع من التوفيق أو التركيب التهمة التي تتردد بأن ه
الناجمة بالضرورة عن مثل هذا التنوع والتعدد المتمايز عن بعضه البعض، في سبيل إيجاد 

مشكلة في والءات األفراد، حيث نجد تولد عنه تهذا و  أو الكيان التوفيقي/التركيبي.الهوية 
الوالء للكيانات أو الهويات التوفيقية أو الهجينة أقل بكثير من الوالء للهويات التي تعتمد على 
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أو الخصوصيات الثقافية أو السلوكية. وهناك ادعاء يقول إن  "،البيولوجي" المشترك األصل
يعاني أصحابها تعددة مها مشكلة ظهور والءات داخلت التوفيقية أو التوافقية تحمل في الهويا

األمر يعرض الهويات التوفيقية/التركيبية إلى االنهيار في وأن هذا ، / الشيزوفرينيامن االنفصام
الظروف السياسية واالقتصادية  تناك طالمااألوقات العصيبة، وتكون مستمرة ومتماسكة 

 اتية.و م
 

من المعروف أن الوالءات التوفيقية/التوافقية ليس بمقدورها أن تزيل ما ترسبت من 
والءات أخرى، حتى لو أرادت ذلك، ألن مثل هذا الطموح يعبر عن توجه أو تفكير رغبي ال 

للجماعة المشاركة  نقلة معرفيةالكيانات التوفيقية بحاجة إلى و تسنده حقائق الواقع المعيش. 
محاوالت تأكيد الذات  مشروع الهوية الجامعة، وللتغلب علىل اسندً كون لت عو في هذا المشر 

أي مكون من المكونات على حساب المكونات األخرى، وبطرق غير شرعية، من التي تأتي 
وبصورة تهدد المشروع المشترك، وتؤدي إلى تفرعات وتشعبات غير حميدة في الكيان 

بحيث يصبح الخيار األمثل للجماعات المكونة لذلك  ، م االستقراراانعد نرىالمشترك، وبالتالي 
 أي الخيار التوافقي./ الكيان التمسك بالخصوصيات بصورة تهدد الكيان المشترك 

  

في المرحلة التي أعقبت خروج المستعمرين من عدد كبير من الدول األفريقية في 
والذين أصبحوا قادة لبلدانهم ستينيات القرن الماضي، أغلب قادة مشروع االستقالل الوطني، 

بعد خروج المستعمر منها، كانوا يسعون للحفاظ على الكيانات التي كونها المستعمرون من 
عناصر غير منسجمة، إن لم نقل متنافرة، وكانت عالقات مكونات تلك الكيانات أما يحكمها 

ت الدامية بين تلك الجهل ببعضها البعض في أحسن األحوال، والشك والريبة، بل حتى المواجها
والكيان اإلرتري ليس  المكونات قبل مجيء المستعمرين إلى تلك البلدان في أسوا  الحاالت.

، رغم تأكيدنا على أن المواجهات التي تمت على األرض اإلرترية استثناًء في هذا الخصوص
 .حينها كان الغالب فيها الغزو الخارجي الذي كان يأتي من كافة االتجاهات

 

تجاهلوا إشكاليات التنوع والتعدد التي كانت تميز في أفريقيا ت حقبة االستقالل قيادا
بلدانهم، وحاولوا االحتفاظ بتلك الكيانات كما تركها لهم المستعمر، بل وبالتعاون معه في 
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ت التي كانت تسببها التنافرات التي تميز هذه الكيانات. وبالتالي زماأوقات الشدة وانفجار األ 
ما بعد االستعمار في أن تكون مقنعة وحاضنة لمكوناتها، كما أنها انتقصت من  عجزت دولة

عن إيجاد دولة تلك البلدان عجزت كما باالرتباط بمستعمريها السابقين، استقالليتها وحريتها 
، شعوبها المؤسسات التي تخضع فيها المؤسسات ومسؤوليها للمساءلة والمحاسبة من قبل

 في خلق شعور حقيقي بالمواطنة لدى مكوناتها المختلفة.بالتالي دولة الوفشلت 
 

تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن منظمة الوحدة األفريقية ظهرت في الستينيات، وتحديًدا عام 
، لتوحيد جهود الدول األفريقية التي استقلت غالبيتها في تلك الحقبة، وكانت المنظمة 3691

ي تتميز بها دول في تأزيم مشكلة التعدد التتهدف إلى جمع الدول وليس الشعوب، وساهمت 
، ألن المنظمة لم يكن من بين أهدافها وال على رأس قائمة همومها وضع معالجات القارة

للتعقيدات التي تميز تلك الكيانات، بل يمكن القول إنها ساهمت في قمعها. وظلت المشكالت 
ونات التي ليس لديها مشتركات الناجمة عن التعدد عالقة، ألنها كانت تسعى إلى قهر المك

جبارها بقوة القمع للقبول بالكيانات القائمة التي ال تقدم حلواًل لمشكالت شعوبها. توزع  كثيرة، وا 
أعداد كبيرة من المكونات التي يوجد بينها مشتركات في دول عديدة متجاورة أدى أيًضا إلى 

لى نشوء حركات قومية أو إثن ية تحمل السالح ضد الدولة المركزية تأزيم المشكالت وتفاقمها وا 
 السلطة والموارد. لحسم صراعها معها في مسألة اقتسام 

  

لدى الحديث عن الهوية، فالهوية ال تحمل في ذاتها قيمة سلبية أو إيجابية أو قيمة 
الخير أو الشر. والهوية تحمل وجهان الوجه األول هي "األنا" أو "الذات"، سواء كانت هذه 

، والوجه اآلخر لهذه األنا/الذات هو في عالقاتها باألفراد اآلخرين فردية أم جماعيةاألنا/الذات 
عتبر يمي إليها الفرد. في هذا اإلطار، لمجموعات األخرى خارج المجموعة التي ينتأو با

أقوى أشكال التعبير عن الذات أو االنتماء، وهذه الهوية يتم  أحدالعرقي أو اإلثني  االنتماء 
، أو السلوكي، أو الشخصية االجتماعية رجيالشكل الخا بأشكال شتى من بينهاالتعبير عنها 
عادة ما يستخدم االنتماء اإلثني/العرقي  لها من أساطير حول األصل المشترك.وما ينسج حو 

لرسم الحدود بين الذات واآلخر، بين من هم داخل الدائرة ومن هم خارجها. وعملية انتقاء 
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األفراد بأن يكونوا داخل دائرة االنتماء أو خارجها مبنى على عدد من الخصائص، من بينها: أ( 
 أو جتماعية كاللغة والديناالخصائص المثل لون الجلد أو نوعية الشعر، ب(  خارجيال المظهر
ج( خصائص سلوكية مثل الشعائر والطقوس والتقاليد االجتماعية وغيرها، د(  المعتقد،

التاريخ  ه( األساطير والحكايات المبنية على األصل المشترك سواء كانت متوهمة أم حقيقية،
 ة واالجتماعية المشتركة.المشترك، والتجارب السياسي

 

)المدرسة  يرى البعض في الهوية وكأنها معطى ثابت وساكن بصورة طبيعية
أو أنها مفهوم تحيط به الثنائيات بصورة صارمة كالضم واإلقصاء، والخاص والعام،  الطبيعية(،

 ةيمؤيدو المدرسة الطبيعوالداخل والخارج وغيرها من الثنائيات التي تساعد على التمايز. 
، فعلى الرغم من اإلقرار الجزئي بأن التفاعل مع الهويات تمايزن التاريخ للتأكيد على ويستخدم

اآلخرين يخفف من حدة التركيز على التمايز باستمرار، لكنه ال يتغلب عليها، وفي المحصلة 
في ركزون النهائية فإن أتباع المدرسة الطبيعية الذين يؤمنون بالهوية الثابتة والجوهرية ي

بالنسبة ألتباع هذه على الخصائص الثقافية والنفسية غير المتغيرة ألهميتها الوجودية  خطابهم
، ويؤدي ذلك إلى االنغالق داخل الهوية، المبنية على أواصر الدم والخصائص الوراثية المدرسة

يحكم المزعومة. وهذا بدوره يؤدي إلى نوع من أنواع العنصرية لتحديد من يحق له أن يقود أو 
 ومن ال يحق له.

 

ات التي التعقيد إذا نظرنا إلى أين تكمن إشكاليتنا كإرتريين على ضوء كل ما تقدم؟
التعدد العرقي والثقافي والديني في كيان صغير كالكيان ، نجد أن صاحبت تكوين إرتريا كوطن

على مؤسسية للحفاظ و فردية كان وسيظل إشكالية تحتاج إلى بذل جهود حقيقية  اإلرتري
بشكلها الحالي نتيجة تطور طبيعي ساهمت كبلد لم يتم تكوين إرتريا  .يش هذه المكوناتاتع

إرتريا ليست استثناًء في هذا السياق عن مثيالتها  فيه هذه المكونات وواكبت عملية تشكله.
 رياالمتباينة إلرت أثر اختالف تجاربنا وانتماءاتنا على أفهامناو  من الدول في القريب والبعيد.

صعوبة تحرر اإلنسان من واضح للعيان، وهذه القضية تطرح نفسها بحدة، عندما نالحظ 
 .واقعلأثناء محاكمته ل ةوالديني ةوالثقافي ةالعرقيخلفيته 
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ذا تساءلنا ، ألنفسهم المستعمرين على البالد على فهم اإلرتريين تعاقبر يأثت عن وا 
ن إرتريا الحالية هي صنيعة االستعمار أد ردتتمقولة هناك  ،ستعمار اإليطالياالحقبة  خاصة

أن وجوده  رغمشعب اإلرتري بمكوناته الراهنة، أن اإليطاليين هم من أوجدوا الكو  ،اإليطالي
بصورة  دون شك سياسي المعاصر ساهم فيه اإليطاليونعناه البمإرتريا ود وج. فسابق لمجيئهم

والشعب اإلرتري بكافة مكوناته  كبيرة، لكن اإليطاليين لم يوجدوا الشعب اإلرتري من العدم.
راسة تاريخها القديم، والوسيط، والحديث بصورة الئقة، من الشعوب العريقة التي لم يتم د يعتبر

أنها  من الحقيقة وتقديمها على الذا نرى أن هناك من يتالعب في هذه المساحة ليوظف جزءً 
كل الحقيقة، أو الحقيقة الوحيدة، وهذا ما نراه على وجه الخصوص في الطرح المتطرف أيًّا 

 كانت الجهة التي تتبناه وتقدمه.
 

مختلفة لهويتها بعالقتها  نفهم من ذلك أن المكونات اإلرترية المختلفة لديها أفهام
تتكامل األفهام المتباينة أم أنها هل باآلخرين ، وباتالي فالسؤال المنطقي في هذه الحالة هو: 

اختالفات عنها ت تمخض شك أن هناك أفهاًما متباينةال  متعارضة وال يمكن التوفيق بينها؟
يين فرص المتاحة أمام اإلرتر وال .التاريخية الماضية بين اإلرترييين في كل الحقب واضحة

إذا توفرت النوايا الطيبة، وعمل  ،كبيرة جامعوطني ل كيان ظللتوفيق بين هذه األفهام في 
وجهها الحقيقي الذي يعترف منح إرتريا انبه للحفاظ على التوازنات التي تريون كل من جاإلرت

ات واستراتيجيات الدولة ، وسياسالتي يتعامل بهابالتنوع والتعدد ويحترمه، ويبني عليه األسس 
كحقيقة  بهذا التعدد وهذا التنوع يجب بناؤها على اإلقرار الديمقراطية التعدديةاإلرترية 

موضوعية، ومن ثم ترجمة هذا اإلقرار في خطوات عملية تساهم في تقدم واستقرار كافة 
مكونات الوطن، وليس بناء رفاهية واستقرار قسم معين من المجتمع على حساب المكونات 

 .األخرى
 

، مكونات الوطن اإلرتريلالعالقات البينية  إليه وصلت وبالنسبة للسؤال المتعلق بما
مسببات و  ،تمر بأسوا  مراحلها الوطن اإلرتري العرقية والدينية مكوناتبين العالقات  نرى أن
ما هو أثر إًذا،  هو انعدام الثقة بين تلك المكونات.على اإلطالق لكن أسوأها  ،عديدةذلك 
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أهم إن  ؟الخالفات الحاليةالحركة الوطنية اإلرترية على  التي شهدتهاالخالفات التاريخية 
دفاع عن ك وفترة الكفاح المسلح ،ة ظهرت في فترة تقرير المصيريلبالتباينات الفكرية والمط

 ، المخالف في الرأي واالنتماء.إقصاء اآلخر ات أحيانً ستلزما ، وهذه التوجهاتالخصوصية
وفترة الكفاح بفترة تقرير المصير  في األدب السياسي اإلرتري لتان تسميانال هاتان التجربتان

في الغالب األعم ذات فترة تقرير المصير  الصراعات في كانتالمسلح الزمتهما صراعات، و 
إلى الترهيب واالغتيال، ثم تلتها فترة الكفاح  أدت في بعض المواقف ،سياسيطابع ديني/

 والتي كانت في الغالب األعم قبلية/مناطقية/سياسية، أهلية،وما رافقتها من حرب  المسلح
ألنها لم تعالج، وزادتها سنين الديكتاتورية العجاف تأزًما بعد لم تندمل  جراحات برمتهاتركت 

لتعمق الشرخ بين المكونات، وتسمح للتيارات االنعزالية المتطرفة بتصدر المشهد، وتشكك 
الي انهيار أهم األسس التي تقوم عليها الهوية اإلرتريين في تاريخهم وتضحياتهم، وبالت

  الدم والعرق.ب الذي عمد وهو التاريخ النضالي المشترك ،الوطنية اإلرترية الموحدة
 

على تؤكد  مؤخرًا شهدتها الساحة السياسية اإلرتريةالتي واضحة ال التطرف توجهات
 من سوء مكونات الوطن اإلرتريلوصلت العالقات البينية  لها عالقة بما نشوء تيارات انعزالية

وتستغل هذه التيارات أزمة الثقة القائمة بين اإلرتريين  .انعدام الثقة بين تلك المكوناتو 
فاشية، أكثر من المشروعات لاستغالاًل بشًعا وبصورة ممنهجة، لتحاكي تجارب أخرى أقرب ل

على دعوات  جها ومنطقهاهذه التيارات االنعزالية تبني حج أنها مشروعات لها سمات إنسانية.
الجامعة  اإلرترية نسف أسس الهوية الوطنيةبهدف  استعالئية إثنية مسيئة لآلخر المختلف

في الكفاح من أجل التي جاءت نتيجة تضحيات كبيرة قدم فيه اإلرتريون كافة مساهماتهم 
 التي ال ينكرها إال مكابر أو جحود. و وشعبها إرتريا تحرير 

 

طريق  إلى لتجربة الوطنية اإلرتريةهل وصلت اهو هنا ال الذي يطرح نفسه السؤ 
بعد سقوط أو زوال  البالد ضاعأو  إليه ستؤول لما المحتملة السيناريوهات هي ماو  ؟مسددود

من الصعب القول إن التجربة الوطنية اإلرترية قد وصلت إلى طريق مسدود  ؟نظام إسياس
طالما أن هناك قوى سياسية تسعى لحل مشكالت إرتريا واإلرتريين بصورة سلمية ديمقراطية 
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 .أن سيناريوهات التغيير السياسي في إرتريا ليست واضحةتبقى عادلة. لكن المشكلة 
النظام الديكتاتوري الجاثم على صدورنا جميًعا ألكثر من عقدين ونصف  فالتخريب الذي مارسه

لمن عمر الدولة اإلرترية المستقلة  بالدنا إلى دولة تفتقر إلى المؤسسات، وال يحكمها  حوَّ
فساًدا، وانعدمت فيها الثقة بين المكونات،   القانون، وتعيث فيها عصابات "الهقدف" فساًدا وا 

الذي يمكن أن يسد أي فراغ سياسي اطي الواضح، والقوي، والمتماسك وغاب البديل الديمقر 
طني غيور وحريص على وحدة إرتريا و  أيليس في مقدور  ،محتمل. في ظل هكذا أوضاع

التي يمكن أن في المستقبل، و ًضا وشعًبا سوى أن يتخوف من االحتماالت المفتوحة والخطيرة أر 
 لديكتاتورية، بتدخل بشري أم نتيجة عوامل طبيعية.سقوط أو إسقاط احال تواجهها البالد في 

 

أن تشكل ضمانات ختاًما اسمحوا لي أن أطرح بعض األفكار التي أرى أنها يمكن 
 ريا أرًضا وشعًبا، وهذه تتمحور في رأيي في النقاط التالية:حقيقية لوحدة إرت

 

الديمقراطية يجاد بيئة عمل سياسي سليمة للقوى الوطنية يجب أن نسعى جميًعا إل  -3
اإلرترية التي يجب عليها أن تصل إلى اتفاق حد أدنى من الخطوات العملية في حالة 

رض من احدوث فراغ سياسي في البالد. هذه القوى المتمثلة في فصائل العمل المع
ات وأحزاب سياسية تعكس تركيبتها بصورة واضحة ما أسميناه سابًقا في هذه متنظي

أشرنا إليه في أكثر من مناسبة. هذا النوع من االتفاق يمكن أن الورقة بانعدام الثقة، و 
اخلية والتي تشهدها الكثير الدخول في مواجهات دامية وصراعات د ايجنب شعبنا وبالدن

، وتشهد اليوم بلدان التي كان وضعها في يوم ما أفضل بكثير مما نحن عليه اليوممن ال
 .تناحرات دامية بين مكوناتها

 

التعامل مع العالم الخارجي من دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية بأجندة وطنية   -2
ا وشعًبا، واعتبار ذلك معيارًا للتعامل مع رضً ية واضحة، تؤكد على وحدة إرتريا أإرتر 

الجميع دون استثناء، وفرض احترام واستقاللية القرار الوطني اإلرتري وصونه من أي 
 دة شعبنا وسالمة أراضينا.تدخالت خارجية تهدد وح
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التحالفات واالتفاقيات والوثائق المتمخضة عن لقاءاتنا ومؤتمراتنا الوطنية ليست كتًبا   -1
منزلة من السماء للتمسك بها مهما كان الثمن، والتمسك بها يأتي بمقدار ما تخدم هذه 

ذب اإلرتري. ثائق لألهداف الوطنية العليا للشعالتحالفات وهذه الو  تبين لدينا أن طريًقا ا وا 
معيًنا نسلكه ال يخدم قضايانا الوطنية فمن األفضل والمنطقي أن نبحث عن بدائل أخرى 

 توصلنا إلى بالدنا بأيسر السبل وأقصرها.
 

النظر إلى الداخل اإلرتري على أنه هو الحاسم في معركتنا ضد الديكتاتورية. ما نراه   -4
وخالفاتنا تتم كلها في الخارج، وليس لها أي  ،، وجهودنا، وصراعاتنااآلن هو أن عملنا

من أجل  حركة سياسية تعمل ةن أيوا  صدى أو انعكاس على واقع شعبنا في الداخل. 
ال حكمت على نفسها بالفشل. الديمقراطي التغيير  ال يمكنها أن تستمر على هذا النهج، وا 

 تقوم به عمل وطنيلذا التواصل مع الداخل اإلرتري يجب أن يحظى باألولوية في كل 
 جماعي.العمل الفي إطار أو ة منفردتعمل  سواء أكانت ،واألحزاب ماتتنظيال

 وشكرًا،،،
 زين العابدين شوكاي      
 ألمانيا –كاسل   
  5/8/2132 
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