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 2021قي   في السابع عشر من فبرايرالحوار الذي اجرته  وسائل االعالم  المحلية  مع  فخامة  الرئيس اسياس افور

 

 :1س 

سيداتي وسادتي ونبدا هذه المقابلة التي نجريها مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي، فخامة الرئيس إسياس أفورقي  مرحبا بكم

 فيروس كورونا ألرواح اآلالف حول العالم ،وتضرر االقتصادات بدرجة كبيرة.حصد ، م 2020شهد العالم في العام 

وباالضافة إلىذلك،شهدت منطقتنا عامة واثيوبيا خاصة حالة من الفوضي التي تسببت بها زمرة الوياني وكانت من نتائجها 

 ابلة اليوم.المباشرة نشوب حرب.وسنتناول العديد من االسئلة المتعلقة بهذا الموضوع وغيره في مق

ونتقدم بالشكر اجزله التاحتك لنا هذه فرصة هذه المقابلة لنطرح العديد من االسئلة في مقابلة اليوم ، والتي سنستهلها بالشؤون 

 االقليمية.

حرب واسعة  ،شهد اقليم تقراي في االسبوع االول من شهر نوفمبر من العام الماضيفخامة الرئيس كما تم توضيحه في المقدمة

الزمرة. فماهي  وكانت من نتائجها المباشرة القضاء نهائيا علي هذه زمرة الوياني، أشعلت فتيلهاطاق دون سابق انذار نال

النتائج المتوقعة المترتبة لهذه االحداث على الشأن الداخلي االثيوبي،وتاثيراته علي منطقتنا عامة والعالقات الثنائية بين إرتريا 

 م هذه االوضاع؟كيف تقي   وإثيوبيا واتفاقية السالم؟

 ج:

ن قدم رئيس أوبعد  في اثيوبيا، اعادة التنظيمبرنامج  إنطلقعندما ف البد النظر اليه وفق تقسيمات معينة من حيث الفترة الزمنية.

من التغيرات التاريخية  ، كان ذلكخلق عالقات مبنية علي السالم والمحبة والشراكة مع ارتريامقترحاته لحمد أبي أالوزراء 

من التساؤل عن االسباب والدوافع الحقيقية التي أدت إلى التصرفات المخزية التي قامت  البد . وبناء عليهوالمرحلية التي حدثت

فمن يود التعرف على األسباب والدوافع الحقيقية وبتعمق  ؟ما وصلت إليه من أوضاع ىولماذا وصلت االمور إل بها زمرة الوياني؟

 البد له من ايجاد إجابات مقنعة لكافة التساؤالت التي تدور في مخيلته عن هذا األمر برمته.

سيسود بمستوى  بأن السالم ،قطاعات كبيرة من المجتمع من كال الجانبين ىسادت تطلعات وآمال لد بعد إعالن مقترحات السالم

 أفضت إليهولكن ما  ،سيتم تنفيذها يةتنمبرامج وانه ستكون هنالك  ،كبيريناستقرارا وامانا  وان المستقبل يحمل اكبر عن السابق،

 .اخيرة ال يمكن التقليل من نتائجهاألحداث األ

ربما يمكننا مناقشة هذا االمر كقضية قائمة  تلك األحداث أوضحت جليا بأن جميع مخططات زمرة الوياني قد وصلت إلي نهايتها،

ضطرابات وعدم ت تعاني منه زمرة الوياني من ات ما كانبينضيتين كانتا من السنوات التي السنتين الماولكن  بذاتها الحقا،

 .استقرار

يفضي إلي احالل السالم ، رتريا واثيوبيا إش بناء بين اان يكون هنالك نقكانت هنالك فئة من زمرة الوياني ترفض فكرة 

 ، وهو ما أدى إلى قلق الزمرة وحلفائها.وما سيترتب على ذلك من تأثير ايجابي في المنطقة ،واالستقرار

 اكن وأمور أخرى للمعارك والحرب اتاالستعداد بوادرفق ت تلوح في األأبد ،وعلي النقيض من االوضاع التي كانت سائدة آنذاك

 .كثبنتابعها عن 

التي صدرت فيما يخص قضية  جميع القرارات الدولية نفيذتااللتزام برئيس الوزراء االثيوبي ابي احمد وبعد ان اوضح عن عزمه 

كما اوضحته ومن جانبنا أمنّا على ذلك سعيه إلحالل السالم واالستقرار في هذه المنطقة، إطار االثيوبية في  –الحدود االرترية 
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هذا الوضع أزعج قادة زمرة الوياني بعد ان وجدوا انفسهم في  في كلمتي بمناسبة ذكري الشهداء في شهر يونيو من ذلك العام،

التي كانوا  الحدود كورقة مغامرة ضمن المخططاتحيث أنهم كانوا يستخدمون قضية ، تحدي سياسي لم يتحضروا له جيدا 

 يضمرونها.

من جانبنا لم يكن لدينا دافع الستعجال االمور سواء حول قضية بادمي أوغيرها، بل كنا نسعى اليجاد وسيلة لكي تسلك األمور 

 االثيوبي وتقوية ودعم مواقف رئيس الوزراء أبي أحمد.مسارها الصحيح في الشأن 

 ن الحدود لم تكن أولوية بالنسبة لنا، بل كانت أولويتنا أن نسعى من أجلأللتساؤالت واالستفسارات بش ايجاد ايضاحاتفيما يتعلق ب

 .نيوفضلنا التحلي بالصبر والتأ الهدف المنشود وهو إحالل السالم واالستقرار الدائم،تحقيق 

النقيض من ذلك كانت هناك استعدادات للحرب من قبل زمرة  ىوعل األمام، ىوبدأنا العمل بوتيرة أقوى للدفع بهذه العالقات إل

 الجهود التي كانت تبذل من الطرفين لبناء شراكة ثنائية. ، لعرقلةوافتعال مختلف العراقيل والصعاب، الويانى 

هنالك  بالنسبة للحكومة الفدرالية االثيوبية. ءالشي ونفس لدينا معلومات عنها، كانتو ،ةعلم بتلك االستعدادات العسكريلقد كنا على 

تسارع  في التعامل مععدم التسرع وكان خيارنا  ،باستمرار مقترحات وآراء بناءةم قديذكره بشكل دائم، فقد كان ابي احمد موقف ا

 ما نمتلكه من خبرات متراكمة.لاألحداث 

العالقات الثنائية وخلق أرضية صلبة لها، جرت لقاءات في الحدود الجنوبية في  عزيزالتي كانت تبذل لتوفي ظل تلك المساعي 

عصب وزاالمبسا، وام حجر للدفع باألوضاع إلى األمام. وقد كان رئيس الوزراء أبي أحمد من الذين يدفعون باتجاه ان نعقد لقاء 

 ،ولكن كانت لدي العديد من التحفظات ه،ئلوسيط او طرف ثالث من اجل لقا مع قائد زمرة الوياني، ومن جانبي لم أكن في حاجة

 وعليه فضلت إعطاء االولوية للقضايا األخرى التي تساهم في الدفع بالعالقات الثنائية وتأجيل هذا اللقاء لمراحل مقبلة.

وشن  اجها عن اطارها الطبيعي،بدأت زمرة الويانى في الشروع باستعدادات عسكرية مريبة وتضخيم مختلف القضايا واخر

الرغم من تسارع مسار  ىآنذاك عل المؤجلةوعليه كانت امكانية عقد لقاء مع احد قادتها من الخيارات  ،رضةغحمالت اعالمية م

قررت ان أعقد  بام حجر، الحدود الغربية علىاالحداث. وقررت في الساعات األخيرة وقبل الحدث الرسمي الذي كان يجري 

التوقف نصحته بضرورة من استعداداتهم للحرب، و سألته عن الهدفو دقيقة واحدة او دقيقتين،مدة ل والتقيت به دبرظيون. لقاءا مع

رسالة تحمل في طياتها العديد من المحاذير  كانت تلكالحرب، وت هنالك مكاسب ترجي من ليس ، باعتبار أنعن سلوك هذا المسار

 كرية ليست ذات جدوى.من أن ما يقومون به من استعدادات عس

 كانوا يزعمون بأن قوات من الجيش النظامي للحكومة الفدرالية شنت عليهم معارك من الجنوب وأيضا من الجانب اإلرتري،

وفي ظل تلك االستعدادات العسكرية برزت . وغيرها من اتهامات كانت تهدف إلي ادخال شعب تجراي في حالة من الخوف والهلع

 حول المسارالذي ستؤدي إليه هذه االحداث المتسارعة.تساؤالت إلى السطح 

في الثالث من نوفمبر من العام الماضي وبعد ان بدأنا في دراسة العديد من السيناريوهات، ودون ان تكون هنالك أدنى فكرة في 

المور، بدأت حمالت ما سوف تؤول إليه ا ىمخيلة اي شخص كان، وفي الوقت الذي كنا نحاول جمع اكبر كمية من المعلومات إل

 زمرة الوياني تاخذ مسارا جديدا من االدعاءات غير الواقعية وتسارعت وتيرة االستعدادات العسكرية.

ذلك. إن المخططات  ى، والعديد من السيناريوهات والقراءات لم تكن تشير إلاحربسيشعلون نهم ألم يكن هنالك شخص سوي يتوقع 

 .ن واحدفي آ تعجبلدهشة والا ىالتي وضعتها هذه الزمرة تدعو إل
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التي سبقتها  بدايةكانت تلك هي الوألف جندي ثلثهم من قومية التقراي،  32هدفت لمهاجمة القيادة الشمالية التي كانت تضم  خطتهم

عدم إعترافهم بالحكومة  وأعلنوا عقب ذلكي االقليم فديمقراطية وصفوها بالانتخابات  نظمواالعديد من الخطط االستراتيجية، 

هذه . شنوا حمالت دعائية وإعالمية عبر مختلف االساليب والطرقحيث التوجه،  اواتخذوا خطوات تدعم هذ، االتحادية الفدرالية 

 بالتصرفات غير المسؤولة. ىالخطوة تبعتها العديد من الخطوات التي ال يمكن وصفها سو

وهي قيادة عسكرية تتحمل مسؤولية الحفاظ على الحدود وضمان  -الفدرالية المركزية  هاجموا القيادة الشمالية التابعة للحكومة

وقرروا القضاء عليها من خالل إغتيال افرادها بدم بارد وأسر أعداد كبيرة منهم او الزعم بان هذه القوات ألقت سالحها،  -سيادته 

ظام هنالك، وفي حالة جرت االمور وفق ما خططوا له التوجه ومن ثم كانت وجهتهم التالية التحرك صوب اديس ابابا السقاط الن

 إلسقاط الحكومة في اسمرا ايضا.

بادر كوادر  وقد ألحداث،ا لما ستؤول إليهالواقعية وتوقعات غير صحيحة ب ال تتسمإن العديد من الحروب ماهي إال نتاج أفكار 

حرب بناءا على استنتاجات غير واقعية ال بأن تندلع توقعنكن نولم  زمرة الويانى إلى خوض حربهم وفق استنتاجات خاطئة.

 لالحداث.

زمرة  انفقد مما أدى إلى ،مواجهة هذا االعتداء الهمجي القيادة الشماليةمن الجيش من  عدادأحداث استطاعت هذه األخضم وفي 

من القوات التي كانت تتمركز في الجبهة الوياني زمام المبادرة على الرغم من قيامها بقتل أعداد كبيرة وأسر من استطاعت اسرهم 

 الشمالية.

باعتبارها من  ،الشمالية ةخر في القيادآوض في التطورات واالحداث التي كانت تتسارع وتيرتها من وقت إلي الخ لست بصدد

 ثالثة اشهر واسبوعين عليها. نقضاءإمن االهتمام بعد  اريكب اخذت حيزأاالحداث التي 

ة الفرصت سنح وفي حال ،في وقت آخرتناولها مكانية إوربما تكون هنالك  ،االطالق ىأحد عل توقعهاهذه االحداث لم يكن ي

 ا.عداد افالم وثائقية مطولة عنهإيمكن ف ينمناسبوالوقت ال

غير محسوب  مستوىال اهذ ىاالمور إل تدهورالى  ىدأ ،إن فشل قادة زمرة الويانى في التعامل مع ما كان ينتابهم من ضيق األفق

 ال يستطيع الشخص العادي توقعه ابدا. حيث خلف دماراً هائالً  عواقب،ال

بين عامين  تالتي تسارعوالفعال غير االخالقية وغير المقبولة هذه او هذه االوضاع ىفضت إلأعن الخيارات التي  نالءتسا اذإ

هي محصلة ونتاج ف بعد من ذلك،أويمكننا الذهاب بل  ،ةالماضي 30ماهي إال محصلة للسنوات الـ  عامين ونصف العام تقريبا، ىإل

 .طبيعي للتطورات السياسية التي كانت سائدة في العقود الثالثة الماضية

التي ال  مورهي من األف سياسيةأقول قنابل  وعندما السياسية التي الزالت قيد الفعل.لغام األومجمل هذه االحداث هي نتاج القنابل 

ن بالتفكير العميق امعلإل يهنالك شيء يدعون ،مستنداتمختلف الوثائق والى ال انني وعند العودة إلإ ثيرا،ود ان اخوض فيها كأ

 فيها.

حقبة السنوات  الثمانيات من القرن الماضي،و السبعنيات، االوضاع التي كانت سائدة في حقبة الستينيات، ىتنا التطرق إلعباستطا

 التطورات وكانت واحدة من المحطات التاريخية التي مهدت الشعال فتيل هذه االزمة .الثالثين الماضية شهدت العديد من 

العام في  االتفاق في العديد من القضاياعدم  خضمالتي كانت قائمة في وكانت هنالك لقاءات تشاورية في ظل العالقات الثنائية لقد 

قدم لي ملس زيناوي النسخة حيث  اء ملس زيناوي .بيني وبين رئيس الوزر تجمعستحق الذكر ت ةدثاكان هناك ح ،م1994

 مالحظاتيرأيي و معرفةحيث أكد لي بانه يود  عرض آنذاك إال على فئة قيلة جدا من االشخاص،تي لم تاألولى من مسودة الدستور ال
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 زيد من االيضاحات،الم عالمات بارزة في المواد والبنود التي تحتاج إلى تالكثر من مرة ووضعقمت بقراءة المسودة  .حولها

 بوادر أزمة ستظهر في األفق. تراءت لي من قراءة المسودةو

لم تكن المادة الوحيدة مثار الريبة، بل كانت هنالك العديد من المؤشرات واألدلة التي توضح المسار الذي فضل نظام  39المادة 

بيننا اوضحت له صراحة بان هذه المسودة لن تفيد الشعب االثيوبي في شيء، وال تصلح  جمعوفي اللقاء الذي  الويانى السير عليه.

 ألي شعب او دولة كانت.

ورد علي بالقول بانه كانت لديه توقعات بما ساقوله مسبقا، من جانبي اكدت له بأن ما قدمته من آراء وأفكار تأتي في ظل اللقاءات 

رد علي ملس زيناوي بالقول بان هذا المسار هو الوحيد الذي ، والعموم قدمت له الشكر وعلى التشاورية التي كانت تجري بيننا،

 نهم من المضي قدما في تنفيذ مهامهم.يمكّ يناسبهم و

األسس الرئيسية  .تنفيذ مختلف االجندة السيادية ستطاعمالوليس في  ،ةر غير عقالنيافكاساليب وأ كذابناء االوطان وفق ه ال يمكن

اتحادات فدرالية جاءت بهدف انشاء نظام سياسي يسير وفق الخطط والبرامج التي وضعتها هذه الزمرة  إلىيم االقاليم لنظرية تقس

 في المقام االول.

، عاما الماضية  25في غضون الـ  2019وحتي العام  1995النظام السياسي الذي تم تطويره من العام لنا عن نوعية ءتسا ااذ

إال بهدف إثارة النعرات القبلية والطائفية وادخال مختلف مكونات المجتمع  ماكان الذي حدث في اثيوبيا، التغيير االنتقالي وحتى

 .القانون وغياب االمن والسلموسلطة ال ماعدإند في دوامة وهو ما ادخل البال، الواحد في صراع مع بعضه البعض 

البد النظر اليها من حيث بعدها الزمني  غير محسوبة العواقب.وفي االشهر القليلة الماضية اشتعلت الحرب بعد اتخاذ قرارات 

فهي ليست محصلة لالوضاع التي كانت سائدة في الفترة ما  نتمكن من التعرف على االسباب الحقيقية التي ادت الشتعالها،ى حت

نيات من القرن يبداية فترة السبع ىحيث تمتد إل م فقط، بل تتعداها لما أبعد من ذلك بما لدينا من معلومات،1995-1994بين 

 الماضي.

غير المسؤول وغير  من التصرفدرجة ال هن تصل االمور إلي هذأبعد كل هذه الخبرات المتراكمة وبعد العديد من المحاوالت ف

فترة الممتدة السائدة في وهذا يدفعنا للعودة لالوضاع التي كانت  ن واحد،آاالستغراب والتعجب في  ىيدعو إل أمر لهو، العقالني

 الماضية. اثالثين عامإلى مابين خمسة وعشرين 

ذا كانت هنالك ، بل في عموم اثيوبيا، فإالسطح ليس في اقليم تقراي وحده  ىالمواقف التي اريد لها ان تظهر إل هنالك العديد من

ي اجواء من حسن الجوار باعتبارنا كي نعيش فلها وضع حلول نهائية ومثل هذه المواقف والظواهر السلبية معالجة جادة ل نوايا

 دولتين متجاورتين فالبد من القضاء عليها نهائيا.

لبنان وكانت  من االوضاع السائدة في الصومال، العراق، ليبيا، ءاً بدبالعديد من الدول  الحقت دمارا كبيرا اتهذه السياسفمثل 

الشعوب في صراعات قبلية  قحاماوهو  مسار واحد، لكمتماثلة وتسجميعها و في السودان، األوضاع جيجأهنالك محاوالت لت

الذين يسعون إلي ادارة هذه االزمات ، وانفسهم قادة الحروب في مختلف ارجاء العالم ىما يطلقون علر بعتم ادارتها تواثنية، 

 وادخال الشعوب في حالة من الفوضي وعدم االستقرار.

وتبحث عن من يقوم بدور الوسيط  الضعاف مقومات الدولة، ىانشاء كيانات تسع يؤدى إلىخيار السير في المسارات الضيقة إن 

ادخال الدول في حالة من  ير حكومية لتقديم االغاثة وغيرها، ثمغ ومنظمات عباءة الدين، تحتمن الذين يتخفون  لقيادة هذه القوى
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القوى الخارجية الدارة هذه االزمات إضافة إلى ة تقديم االغاثوغير ها من المنظمات بحجة تأتي منظمات غير حكومية لالفوضي 

 وتدمير كافة مؤسسات الدولة السيادية للقيام بمهامها. المفتعلة،بعد إضعاف

حيث هناك اوجه  ىيعد استمرارا لالحداث التي شهدتها العديد من االماكن االخر ، عاما الماضية 25ما شهدته اثيوبيا خالل الـ و

 تشابه كثيرة.

المتراكمة استشعر خطورتها في فترة وعبر تجاربه الك أوجه اختالف بيننا وبين اآلخرين فهو ان الشعب اإلرتري واذ كان هن

النضال التحرري، وخرج من التجربة بالعديد من المكتسبات والخبرات، حيث كان يؤمن بان تصحيح مثل هذه السياسات ليس 

 باألمر السهل.

 قبلية وطائفية، دينية، على أسس هذا البلد لتقسيمترة االنتداب االنجليزي كانت هنالك محاوالت وفي ف بعد الحرب العالمية الثانية،ف

 وهذه التجارب اكسبته مزيدا من الخبرات.

السلمية اعلن النضال التحرري ضد الغزاة النتزاع حقه  سبلال كل امامه سٌدتحيث  هذا الشعب ىوبعد فرض منطق القوة عل

 المشروع في تقرير مصيره.

حيث كانت هنالك  م،1981ىالستينيات والسبعينيات وحت لقد خرجنا بالعديد من الدورس والعبر من االوضاع التي كانت سائدة في

 محاوالت لتقسيم ارتريا العتبارات عديدة لم تحقق غاياتها واهدافها.

لدينا قناعة راسخة بان هذه المسارات لن تفضي بنا لتحقيق االستقالل، والتجارب المتراكمة قادتنا للخروج من هذه المسارات  كانت

 في ظل التشابه الكبير بيننا وبين شعوب هذه المنطقة في كافة الجوانب والصعد.، الضيقة 

من اجل خلق ، ىزالة مثل هكذا اوضاع سياسية عديمة الجدوتعاون مع شعب اثيوبيا للعمل معا الوالبد من خلق شراكة لذا كان 

 االستقرار المستدام. ىمناخ اقليمي افضل يؤدي إل

ليس باعتباره ، التغيير االنتقالي في اثيوبيا كان لدينا قناعة باهمية تقديم الدعم لهذا التوجه  ءاو الثالثة الماضية ومع بد خالل العامين

 ناخ اقليمي من االستقرار المستدام في هذه المنطقة.لخلق م ىخيارا بل ضرورة قصو

وهذه كانت من اهم  البد من ايقاف النعرات القبلية واالثنية بين مختلف اطياف الشعب االثيوبي حتي يعم السالم واالستقرار،ف

تجربة  ماهو إال مؤخرا، شاهدناهالذي من قبل زمرة الويانى ان الجنون والتبجح  علي الدوام. اثوابتنا السياسية التي ظللنا نعمل به

 مبادرات جادة تدفع باتجاه االستقرار المستدام في هذه المنطقة.م بالقيلالخبرات  ستكسبنا المزيد من

فهنالك محاوالت من البعض من  وال البد من اجراء تقييم شامل للوضع،أف خاتمته، ىإلوصل  مراأل اهذ قول بأنال يمكننا الولكن 

زمرة  ى منبقتمن بتنفيذها  ىوهي اجندة تحاول بعض القو، الزمرة لخوض غمار حرب استنزاف مخلفاتاجل تجميع عدد من 

 االجنبية المتعاطفة معها. ىالوياني والقو

عبر ب اخرجنا منه واسبوعين، بداية شهر نوفمبر من العام الماضي في غضون الثالثة اشهرفي  حدثتوعليه فان االوضاع التي 

 .لنا ما يمكننا القيام به في المستقبل المنظور بانتوقد ا، جمة ودروس 

إن الدور االثيوبي يعد من االدوار التي ال ف ن االحداث االخيرة،مولكن من خبراتنا المكتسبة ، ال توجد لدينا اكتشافات جديدة 

فعندما خرجت االمور عن  .نؤمن به سلفا ابل كن، الفهم لم يكن وليد اللحظة وهذا ،االطالق في هذه المنطقة  ىعلبها يستهان 

وقيامنا آنذاك باتخاذ المبادرات تعد خطوة اساسية في السيطرة في الصومال كانت لدينا مقترحات بضرورة العمل معا لحلحلتها 

 هذا االتجاه .
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في حالة أردنا النسان هذه المنطقة ان يعيش في اجواء من  الدور االثيوبي يجب ان يكون داعم لهذه المبادرات والتوجهات

 تحمل مثل هذه المسؤوليات الجسام. االوضاع الداخلية االثيوبيةفي مقدور كون يولكن قبل ذلك كله يجب ان  ،االستقرار المستدام

فان لذا  ،ار من ثمانين عامه من تجارب مريرة متراكمة امتدت الكثايشناما عنتيجة ل ىاالخر وبنحن نختلف كثيرا عن الشعو

وهذ الوضع يحتم علينا ان نقوم  دول المنطقة. ىعل ثيرهأته بتبله اهمية خاصة بالنسبة لنا عند مقار في اثيوبيا االستقرار المستدام

 ارض الواقع حاليا.ى عل اعملي اتطبيقه تطبيق ىإل ىهو ما نسع،وبالدور المنوط بنا 

 

 :2س 

حمالت التشويه والشيطنة استهدفت إرتريا ولسنوات طويلة من قبل مختلف القوى الخارجية عبر العديد من فخامة الرئيس، 

عميلها نظام الويانى، فما الوجهة التي يمكن أن تتخذها حمالت العداء غير المبررة هذه في خضم األوضاع السائدة؟ وماهي 

 بوادر ذلك؟

 ج:

التاريخي. فإذا عدنا للسنوات الثمانين األخيرة وتحديدا منذ نهاية الحرب  هارإطفي و من خالل كيفية قراءة الوضعينبغي رؤية ذلك 

فإن غالبية الدول هي دول تم رسم حدودها إبان فترة االستعمار، وهو أمر ال يمكن اآلن الجدل حيال مشروعيته، ، العالمية الثانية 

 ، إذوكانت إرتريا واحدة منهاكانت معروفة،  لمية الثانيةولكن الدول التي كان يجب أن تنال استقاللها عقب انتهاء الحرب العا

عندما قال فوستر داالس بأن  1941فإذا ماعدنا لقراءة التاريخ منذ العام  .يمكن القول بأن إرتريا كانت من بين أولى المستعمرات

من أجل  أجبرنا على النضالعة وحرماننا من حقوقنا المشرونا، مصير"إرتريا ال تمثل مصالحنا االستراتيجية"، حينها تقرر 

، وخالل 1952وحتى عام 1941. لقد كانت هناك فترة انتقالية تمثلت في اإلدارة البريطانية منذ العام تقرير المصير واالستقالل

هي  هذه السنوات العشر عملت هذه اإلدارة على خدمة األجندة الخارجية والمصالح االستراتيجية للقوى العظمى ورأت بأن إثيوبيا

وفي سبيل ذلك حرمنا نحن من حقنا، وبسبب هذا القرار الخارجي واألجندة األجنبية ، وكيلها وحارس أجندتها في إرتريا والمنطقة

فكل األنظمة . ودفعنا تضحيات جسام سواء إبان نظام هيلى سالسى أو الدرق، اضطررنا لخوض نضال امتد لسنوات طويلة ، 

كانت تخدم األجندة الخارجية، حيث لم تكن هناك أي أسس للنزاع بين إرتريا وإثيوبيا، بل كان  التي كانت قائمة في أديس أبابا

وبتشجيع منها وليس بناءا على أجندتهم الخاصة، ولوال أن دافعهم ، الحكام في إثيوبيا يفتعلون ذلك لخدمة مصالح القوى األجنبية

وحتى  1961ا أخذنا الفترة الزمنية منذ انطالق الكفاح المسلح في العام كان األجندة الخارجية لما استغرق كل هذه السنوات. فإذ

فإن قرار أن تظل إرتريا لألبد تحت  ،1991عاما حتى  17ومن بعده نظام الدرق لمدة  1974سقوط نظام هيلى سالسى في العام 

هو قرار خارجي بحجة أن إرتريا لن تخدم أهداف تلك القوى الخارجية، ، احتالل وكيل القوى الخارجية في المنطقة أي إثيوبيا

وقد خضنا نضاال مريرا ودفعنا غالي التضحيات لتأكيد استقاللنا، وتعلمنا  .ألنظمة التي تعاقبت على إثيوبيااوليس قراراً يعود إلى 

 1991ف أشكالها منذ ذلك الحين وحتى نهاية عام وسياسات التنازع بمختل، من كل ذلك العديد من الدروس من الخالفات الداخلية 

 والسبب باألمر بالهين، وقد كان األساس تعاما ليس 50عاما، فالتجارب والخبرات المكتسبة خالل الـ  50أي على مدى حوالي 

وصادف  1991لعام في كل ذلك هو القوى الخارجية وأجندتها، لذلك فهو ليس باألمر الذي نتحدث عنه أو ننكره أو نحلله. ثم جاء ا
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سوفيتي وأمريكا وحل عهد التحاد الشرق واالغرب وقبل الأن انتهت الحرب الباردة، وانتهت التقسيمات التي كانت سائدة من 

عالقات حسن ، بجديد، وكانت تلك الحقبة التي صادفت استقاللنا مناسبة لكي نبدأ صفحة جديدة في المنطقة وبخاصة مع إثيوبيا 

لتدريج العمل على أن يمتد تأثير هذه العالقات على المنطقة برمتها، وأن نبدأ المشوار بتفكير إيجابي ونقي. وقبل جوار وتعاون وبا

حيث لم يكن أن نبدأ ظهرت مشكلة الحدود المفتعلة التي لم نكن فيها طرفا، برزت مشكلة حنيش، بأجندة من؟ ولماذا حدث ذلك؟ 

على نفسها قوى إقليمية أو عالمية، فإرتريا يجب أال تستقر وترتاح، لذلك البد من افتعال  أجندة ما تطلق تكانبل ، من أجندة اليمن

أجندة  لخدمة حجة فقط، فقد كانتو ايضاً مشكلة مفتعلةانتهت مشكلة حنيش فبرزت مشكلة بادمى، بادمى  هنا وهناك.المشاكل 

لذلك تم اختالق وفبركة هذه المشكلة وتضخيمها حتى  ،ورخارجية هدفها تسميم وتعكير العالقات التي كان من المفترض أن تتط

ضد  ونواياها زمرة الويانىنظرة . ف2002وما تبعه من تطورات حتى العام   2000و 1998وصلت إلى نزاع كبير بين عامي 

أجنبية وبدعم  ها فقط، بل كانت أجندةتعبر عنلم تكن ،إرتريا رغم كل العالقات التاريخية وصداقة النضال التي كانت قائمة 

تحت مسمى اإلغاثة يقدر إذا ألقينا نظرة على الدعم األمريكي الذي قدم  ،فعلى سبيل المثال وإبان فترة نظام الدرق فقط . خارجي

 .هذا عدا المساعدات األخرى.دوالر  مليار 20بأكثر من 

ير هذا ظهر بصورة خاصة بعد انتهاء حقبة أسلوب التفكوبرز  تمرير أجندتهم.اختالق الخصومات ليتسنى لهم  وكان الهدف من 

ولكن  ،قد نتطرق إلى ما تناوله هنتغتون أو فوكوياما، بين إرتريا وإثيوبيا  باختالق الخصومة، 1991 الحرب الباردة في العام 

البد ، فيحكموا العالم ، وإذا كان البد لهم من أنق نظام القطب الواحد وحكم العالمفي مستنداتهم مفادها خل موثقةهناك أجندة مؤكدة 

من أن يقسموه إلى مجاالت تأثير، وخلق وكالء في مجاالت التأثير هذه. لتطبيق هذه األجندة في منطقتنا فإن الحيل التي استخدموها 

وهي دول الهي افتعال مشاكل الحدود واختالق الخصومات بين إرتريا وإثيوبيا وكذلك مع دول الجوار األخرى، وحكومات هذه 

 .بل مدفوعة ال تدخلها عن علم ودراية،هذه الخصومات  ط فينخرت

القوى العظمى باركت  الماضية في إثيوبيا، فإن تلك 30أو الـ  25فإذا ألقينا نظرة على أوضاع زمرة الويانى خالل السنوات الـ 

وال باألدلة واإلثباتات وليس مطذلك  تناوليمكن ونظام حكم مثالي، معتبرة له انه محدود  غيرله دعم  تصرفات النظام وقدمت

اإلجابة تفكيرها الضيق؟ انطالقاً من هل اختلقت المشاكل وهل كانت الزمرة لوحدها؟ نتساءل، لذلك  .بناءا على انفعاالت وتحليالت

 أجندة خارجية. كان ذلك  بفعلبل  ،الهي: 

إذا تقصيناها فوحتى هذه اللحظة،  2000وبصورة خاصة منذ عام  1991وهناك قضايا أخرى إقليمية ودولية تطورت منذ 

 باألحداث واألماكن واألرقام، وألقينا نظرة على من يقف خلفها فسنجد بأنها قوى خارجية.

وأحداث األمس قد تكون أفزعت الزمرة، ولكن القوى التي كانت تقف خلفها وتدفعها وتشجعها لتحقق أهدافها عبر أمثال تلك 

كل ما كان يتسرب هنا وهناك وحمالت ل خالل األشهر الثالثة األخيرة، والوقت. إذا تأملنا فيما قيهي األكثر قلقا في هذا ، الزمرة 

ال يمكن النظر إلى كل المشاكل الفرعية التي تشهدها المنطقة بمعزل عن ذلك. ،إذ بالقلق وفقدان األمل؟  متسمةالشيطنة واألفكار ال

بأي تقييم أو وقوع أي أحداث أو تطورات، فلسنا وحدنا الالعبون بل هي ساحة  لذا البد من وضع كل ذلك في االعتبار عند القيام

 للعديد من الالعبين، والتأثير األكبر هو للتي تسمى بالقوى العظمى سواء على المستوى العالمي أو اإلقليمي.
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على سبيل  من  القرن الماضي  اتيقضية زمرة الويانى أكبر من حجمها، فبالعودة لتجاربنا السابقة في السبعين أالَ نعطييجب 

ليس باإلمكان  وكنا نقول   يجب أن نؤسس دولة خاصة بنا"،بل ، )اثيوبيا("ال يمكننا أن نعيش مع هؤالء :المثال ، كانوا يقولون

والنصح   اتدثاحهذا البرنامج ليس عمليا، فالتغيير الذي طرأ على الويانى أتى بعد الكثير من الم، ثم ان اآلن رسم حدود جديدة 

، وتلك التي 1991 عام  دور في ذلك. والتطورات التي طرأت قبلالتي كان لها لعالقاتنا وصداقتنا  ذلك نتيجةوالمستمر من قبلنا ،

، دورا فاعال في تغيير ذلك التفكير السلبيوأدت إلى ماوصلت إليه إثيوبيا اآلن، كان السهاماتنا المتواضعة  1991ظهرت بعد 

ال يجب دائما إلقاء اللوم  . على تفكيرهم وتصرفاتهم المسيطرةهي فاألجندة الخارجية كانت غالبا  ، دنا خلف ذلكلم نكن وح نالكن

سواء  ما نالحظههذا ما وعمالء وأدوات داخلية، إذ  أنها ال يمكن أن تجد األرضية المناسبة لتنفيذها دون على األجندة الخارجية، 

 في منطقتنا أو في أي منطقة أخرى.

ومن هم الالعبون  ، لذلك إذا أردنا فهم أحداث األشهر الثالثة الماضية لنقرأ تلك األجندة في البداية، من هم الالعبون اإلقليميون

واألنشطة التي ، إن هدفهم النهائي خلق مجاالت تأثير عبر وكالء من اختيارهم . الدوليون؟ وماذا كانوا يقولون؟ وماذا يريدون؟ 

وفي النهاية هل كان لهذه األجندة أن  .ذ الخطط والبرامج التي وضعوها لخدمة مصالحهم لديها تأثيرها الخاصيقومون بها لتنفي

و من السهولة قراءته ،األطراف يمكن تناوله كل على حدة  يشمل الكثير من تجد األرضية دون أدوات داخلية أم ال، هذا أمر 

 أيضا. 

وباالستفادة قبل باألمر الواقع؟ نحن ن ويقولونهذه األجندة الخارجية؟  جيلتايتم هت، فهل وأحداث األمس ال يمكن أن نقول بأنها انت

لم بأن هذا األمر عاما ، ال يمكن أن نس 80التجارب والتطورات المتراكمة على مدى  ومن الدروس  هاستقينا ماتجاربنا، و من

بل على المستوى ، وبأن تفكيرهم سيكون إيجابيا، والتطورات ماثلة أمامنا، هذا ليس على المستوى اإلقليمي فقط سيتغير في الغد، 

العالمي أيضا، فالتدخالت واألحداث في العراق، سوريا، لبنان، ليبيا، الصومال، إثيوبيا، جنوب السودان، السودان تفسر وتبين 

 هذه األجندة. 

اع، وقد استقينا العبر من عربدة نظام الوياني باألمس، ونحن بصدد التفكير في وضع برامج بهدف وصلنا إلى هذه األوض اآلن

التلويح بالعصا والضرب، ب ة في المستقبل، فاألجندة الموجودة اآلن وتجلياتها من شيطنة، تهديدسلبيالتصدى لمثل هذه التأثيرات ال

الحظر علينا، فقد كان أمرا منتهيا مسبقا  فرضورأينا كيفية  ،لتجاربنا السابقةوالتشويه يمكن اعتبارها أمورا اعتيادية. إذا عدنا 

 .ألن الهدف معروف، وهو كيفية إضعاف إرتريا وإركاعها

 في البداية يتم إلصاق التهمة كذبا وإحضار شهود زور وتهديد الشهود وفي النهاية يصبح المدعي هو القاضي والحكم.

لديها تجلياتها وتفسيراتها الخاصة حول أسلوب عملهم، وإذا عدنا لقراءة  الجائر ي عشناها تحت الحظرإن تجربة األعوام التسعة الت

 أحداث األشهر الثالثة الماضية بتمعن وقارناها بتجربة سنوات الحظر علينا فالنموذج واألسلوب متشابهان.

والسيادة التي يجب أن نرسخها،  ،الذي يجب أن نرسيه واالستقرار،إن أحداث األمس تمثل درسا كبيرا في سياق النظرة للمستقبل 

 مسارنا النشط.من خالل التمسك بمنا التاريخ بأنه يمكننا السيطرة على األجندة والتدخالت الخارجية فقد علً 

 :3س 
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الحدودي بين شهد المنطقة تطورات كثيرة تؤثر سلبا على آفاق السالم والتعاون ، أهمها الخالف تفخامة الرئيس، كما ذكرت 

مستوى ال، ماهي آليات الحلول لهذا الخالف على بيا ومصر والسودان في قضية النيلاثيوبيا والسودان وعدم التفاهم بين اثيو

 رتريا؟إقليمي بالتركيز على العدالة والقانون؟  وماهو الدور المتواضع الذي يمكن ان تلعبه اال

 ج:

ان عدم االستقرار ينجم دائما . للرد على هذا السؤال ، علينا معرفة المرجع او خارطة سياساتنا الخارجية على مستوى المنطقة 

خدمة الحكم على االمور بشكل متوازن ،ويمكن ان يتطور الى عدم تفاهم، لذلك ينبغي  اتباع النظرة المتوازنة لالمور  عدم عن 

عناصر اومكونات، االول دول  4ني ان ما نطلق عليها المنطقة وفق القراءة الجغرافية تتكون من الستقرار منطقتنا، وهذا يع

حوض النيل، والثاني دول القرن االفريقي، بعضها اعضاء في دول حوض النيل، والثالث وهو االهم واالستراتيجي دول حوض 

صر االربعة التي تتكون منها دول المنطقة حسب القراءة البحر االحمر ، والعنصر الرابع دول الخليج العربي، هذه هي العنا

احداث التوازن ، وال يمكن النظر الى تلك الدول من  علىرها يساعد والجغرافية، ومعرفة ومحافظة كل دولة على مكانتها ود

عبر خلق آفاق واوضاع منظور الضعف والقوة والغنى والفقر، كما يجب توفر النظرة المتوزانة واالستقرار التخاذ خطوات بناءة 

تساعد على خلق بيئة مالئمة للتفاكر والتفاهم والتعاون . وبدورنا النفكر في لعب دور اكبر من طاقتنا في اطار دول هذه المنطقة، 

 إذ تتركز افكارنا على العيش في بيئة مستقرة واجواء سالم ووئام تساعد في تحقيق التنمية،  نحصل من خاللها على مصالح وفوائد

 .كثيرة 

اال انها مهمة بالنسبة لنا ، وهذه لم تنبع من االرادة السليمة فقط  ، تمنحها دول المنطقة الكبرى والغنية أهمية مهذه النقطة ربما ل 

 المتوزانة لالمور. ن فقدان النظرةع تجكل مشكلة في هذه المنطقة تنفيجب ان تسود جميع دول الجوار، التي ،بل هي لب الحقيقة، و

الصومال وجيبوتي واليمن كذا و ،واثيوبيا نمصر والسودان وجنوب السودا ونظرنا إلى كل منا بدأنا بدول حوض النيل، فاذ

أجواء خلق  علىوالسعودية وجميع الشعوب والدول المجاورة، هل توجد كلها في وضعها الطبيعي  ، وهل هناك أجواء تساعد 

للتعرف على هذه التطورات علينا العودة الى الخلف ، وكذلك الى اوضاع تلك الدول على المستويين المحلي  .  ؟التعاون والسالم

 .، وكذلك التأثيرات الخارجية  فيها بكامل الحريةتنعم  ةواالقليمي، هل هي متوزانة ، هل كل دولة توجد في مكان

مشاكل في منطقتنا ، وكذلك علينا قراءة التدخالت  بافتعالوذها تريد بسط نفوها دول مؤثرة وقوية، نفسبعض دول المنطقة ترى 

التي تقوم بها الدول الكبرى على مستوى العالم  لزعزعة استقرار هذه المنطقة، لذلك سياستنا الخارجية كمبادرة ليست لخلق آفاق 

دور الممثلين في المنطقة و خارجها وماهي علينا معرفة االوضاع الراهنة بدقة ووجهتها ، و ..التوزان واالستقرار والتنمية فقط 

حسن  إرساءزعزعة االستقرار،  لذلك ال يمكن بغرض وعدائيات  تاهدافهم، الن هناك اجندة متنوعة تعمل على خلق مشكال

زاوية ن النظر اليها مال يمكن التعامل مع المشكالت الحدودية  بين السودا ن  وا ثيوبيا بإذ جوار دون التخلص من هذه العوامل، 

 بعمق. ا الفهم وضيقة، بل يجب التعامل معها  في اطار هذ

إلى اين تتجه هذه العناصر االربعة في المنطقة ، وما هي التطورات التي حدثت خالل السنوات العشر، وكذا الثالثين سنة الماضية، 

في حوض النيل ترابطا مع سد النهضة،  تشكالخاصة تأثيرات أجندة تأسيس القطب الواحد في هذه المنطقة ، مثال ماهو تقييمنا للم

لدي مستندات في مذكراتي، لكن ما أثار استغرابي هو حديث ملس في قمة رؤساء دول منظمة الوحدة االفريقية في القاهرة التي 

 1993ء عام واجرينا االستفتا 1991، في تلك الفترة كنا دولة حديثة نلنا حريتنا في عام 1993شاركنا فيها الول مرة في عام 

لنؤكد استقاللنا، في ذلك االجتماع وفي اطار الوضع الجيوسياسي للنيل ،وكذلك المشاكل والخالفات التي تحدث قال لي ملس "اريد 
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الحديث مع القيادة المصرية حول الشائعات التي ظلت تتردد فيما يتعلق ببيع مصر مياه النيل الى اسرائيل عبر قناة السويس"، 

نطرح مثل هذه القضايا الكبيرة في اولى مشاركاتنا في مثل هذه االجتماعات ، فأخذ برأيي قائال  معك حق سوف قلت له لماذا 

 نطرح ذلك في مناسبات اخرى، اال انه فكر اثناء تناول وجبة الغداء ووجه السؤال لعمر سليمان ، فكان رد عمرسليمان  على ملس

وقال: بأنه سيفعل بهم كما  توعد بالرد على ذلك و ملسغضب  اضيع؟ ، حينذاك تطرح مثل هذه الموحتى من انت  وبكل استفزاز

 وقال الكثير من  الكالم...  فعلت تركيا بكل من سوريا والعراق

تفيد بأن "العرب يدعمون ارتريا  كانت هناك اقاويل ، لم تقتصر مسألة النيل على ملس، فمثال وقبل استقالل ارتريا في عهد الدرق 

إذا كان العرب يملكون البترول فنحن نملك مياه النيل"، حيث كان قوله منقستو هيلى ماريام فيما يتعلق بمياه النيل ، نسب ل، و

 ،% منه الى السودان ومصر كورقة تهديد ، لذلك فقضية النيل ليست من فعل عصبة الوياني80يستخدم مياه النيل الذي كان يصب 

 بلها.بل هي قضية متوارثة من انظمة كانت ق

كانت الدول التي ترغب في إضعاف دور مصر في هذه المنطقة، وبعضها  1993الجهة الدافعة لتصعيد قضية مياه النيل منذ عام 

فيما بعضها من القوى الخارجية، وال اريد الخوض في هذا الموضوع ، لكن بصفة عامة بدأت قضية النيل ، من دول المنطقة 

، وتدرك جيدا كيف وصل  2011من اهم الدول المساهمة في بناء سد النهضة بداية من عام  بدفع من دول خارجية، بعضها كانت

 الى هذا المستوى، هذه قضية معقدة الزالت تشهد تدخالت متشابكة.

اثيوبية  لم يقرأ الوضع جيدا، ان القضية ال تقتصر على هذه االمور  -مصرية  -ان  من يعتقد ان قضية النيل هي قضية سودانية 

وحسب، فقد وصلت الى مرحلة  يصعب حلها ، وذلك اما النها اصبحت ساحة للتالسن االعالمي والعالقات العامة، واما نتيجة 

لمختلف االجندات المتناقضة،  خاصة فيما يتعلق بالسد. السؤال المطروح هو لماذا لم يحدث ذلك قبل خمس سنوات وخاصة اثناء 

 ضية في تلك الفترة لكن ليس بالجدية التي تساهم في حلها. ، ربما طرحت الق2011بدء العمل عام 

 ان الذين أثاروا القضية في الوقت الحالي كانوا من تجاهلها في تلك الفترة الرضاء القوى العظمى االقليمية والدولية. 

اثيوبيا والسودان؟.  هناك من يتحدث عن نقل القضية  كل منفهل يمكن حل هذه القضية تزامنا مع مرحلة االنتقال التي تشهدها 

من وجهة نظرنا هذا ال يساهم في حلها ، بل يصعب ويعقد واالروربي  او الوساطة االمريكية،  االتحاداالفريقي  او الى اإلتحاد

ي مشاكل جمة،  ودول حوض االمور اكثر، فذلك يخلق بيئة مالئمة تساهم في تصعيد الخالفات في هذه المنطقة ، ويغرق منطقتنا ف

النيل هي احدى المكونات االربعة التي تتشكل منها هذه المنطقة، فهذه القضية ربما ال تؤثر علينا بشكل مباشر، اال انها تؤثر علينا 

 بطريقة غير مباشرة. 

 اذا ماهي آليات الحلول لهذه القضية عدا االطروحات التي ذكرتها؟ 

مليون نسمة من  40فإذا أضفنا عليه ، ماليين نسمة  110ثابتة، يبلغ تعداد الشعب اإلثيوبي من منظور سياستنا الخارجية ال

سنة القادمة سيتضاعف هذا العدد،  25مليون نسمة، وخالل الـ  250مليون من مصر سيصل العدد الى  100السودانيين وحوالي 

روات الطبيعية االخرى لخدمة االجيال المتعاقبة، وادراتها تقييم فني لهذه الثروات المائية وغيرها من الث ىلذلك البد ان يجر

وإستغاللها جيدا في المجال الزراعي والصناعي والطاقة واستخدامات الشرب والنظافة، فإذا لم نقم بذلك فسوف نلج في دوامة 

لى إهدار الوقت الذي ال مستندات وهمية ، وكل هذا يؤدي اتعتمد على هدر الوقت. بعض الدول تثق بقوتها وداعميها و أخرى 

 ة. بلقمالتطورات ال و سبانيت
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ً ودائم اً جذري يجب ان تجد هذه القضية حالً  مليون فقط ، وانما لخمسمائة مليون نسمة،  250، علينا التفكير في تقديم خدمات ليس لـ ا

جميع، دون االنجرار وراء التالسن بادخال التكنولوجيا،  ووضع برامج الطاقة ،وكذلك برامج استثمارية وتجارية تخدم مصلحة ال

 اإلعالمي الذي اليؤدي الى حل جذري ومستدام، لذلك تعد هذه المسألة احدى القضايا المقلقة في المنطقة.

السودانية المشتعلة في هذه الفترة مقلقة جدا وغريبة، فإذا تساءلنا عن مغزى بروزها في هذا -كما ان  قضية الحدود االثيوبية 

ماذا اصبحت عنوانا رئيسيا للنشرات االعالمية، فهذه قضية علقت لسنوات وجمدت لفترة طويلة، كان يتالعب بها التوقيت ،ول

 تصاعد التوترلماذا إذاً التقارب بينهما، في وقوى اقليمية ودولية كانت تساهم ،حزب المؤتمر الوطني السوداني مع عصبة الوياني 

 . الى المواجهة العسكرية؟ دفعباالموركل من اثيوبيا والسودان؟ وماهي الدوافع التي تبها  التي يمرالمرحلة االنتقالية هذه في ظل 

حل هذه فالعوامل الدافعة دون اإلشارة الى اي جهة باصابع االتهام، بالتعرف على و،يجب النظر الى القضية بهدوء وتمعن  اقول 

 عاما النظامان في الخرطوم واديس ابابا. 25 حتاج للتحلي بالهدوء ، النها قضية تالعب بها خالليالقضية 

قضية المقلقة؟ ولمصلحة من هذه المواجهات الحدودية؟ وهي ليست قضية الماذا يمكن فعله اليجاد آليات حلول مستدامة لهذه 

 سودانية.  –اثيوبية 

وغيرها من األالعيب التي تاجج  ، ثالثةيقول المتالعبون من المهنيين والصحفيين والخبراء ان اثيوبيا تشير باصابع االتهام لجهة 

 الوضع، لذلك ينبغي التعامل مع القضية بايجاد آليات مفيدة تساهم في تهدئة الوضع.

مرحلة انتقال، لذلك يجب بان مرفي هذا الوقت التوجد اي اسباب تؤدي الى نشوب خالف بين السودان واثيوبيا ، الن الدولتان ت

الفتن  االنسياق وراءبل التطرق لهذه الخالفات الحدودية في منطقة الفشقة وغيرها من المناطق دون منح عالقة الشعبين االولوية ق

 والعدائيات. 

كيف يمكن ادارة المشاكل التي تشهدها المنطقة عالوة على السياسات الثابتة دون جشع وتالعب، ألن اغلبيتها االعيب ال غالب 

التصعيد مقلق فق منهجية، وان ما نراه في هذه الفترة ماهو اال إساءة للمنطق والعقل، وال مغلوب فيها، لذلك يجب حل القضية بطر

جدا، لذلك علينا معرفة خارطتنا وسياسياتنا الثابتة كمرجع ونبحث آليات تساعد على حل المشاكل الظاهرة في المنطقة مثل قضايا 

البد من ايجاد حلول بالتحلي بالهدوء وبطرق منهجية. ان الصومال وجنوب السودان واليمن وغيرها من القضايا المختلفة ، و

المشاكل المدفوعة من قبل القوى الخارجية  اذا وجدت عمالء محليين تتجه نحو االسوأ، ويتطلب ذلك اتخاذ خطوات قوية، واليمكن 

تعرف على االولويات، فاذا نظرنا تعليقها  خوفا من عدم ايجاد حلول خاصة مع التطورات التي تشهدها اثيوبيا في الوقت الحالي بال

الى اولويات اثيوبيا والسودان في الوقت الحالي فهي ليست قضية منطقة الفشقة والحدود. وهل يمكن حل القضايا المتشابكة العالقة 

ات االوان وعدم تركها حتى فو،بعد فوات االوان؟ لذلك هذه القضية هي قضية اقليمية وتواجهنا جميعا، لذا يجب العمل على حلها 

 ال يمكن خلق برامج تعاون اقليمية واسعة دون ارساء بيئة مالئمة.،إذ 

 :4س 

والتي اليمكن  هنالك جهود ظلت تبذل في مجال العالقات بين إرتريا ودول الشرق االوسط ،خاصة دول الخليج، فخامة الرئيس

فة الى اللقاءات الموسعة والمستمرة مع تلك الدول رؤيتها بمعزل عن سياساتنا المتعلقة بحسن الجوار، وعلى ضوء ذلك باإلضا

كة العربية السعودية قد زار إرتريا في شهر ديسمبر،هل هنالك برامج مع هذه الدول تتعلق باإلستثمار لكان مبعوث المم ،

ليمي في  البحر م  تطور عالقات  التعاون الموجودة  في  مجال  حفظ االمن واإلستقرار اإلقوالتعاون اإلقتصادي ؟ وكيف تقي  

 االحمر؟
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م سياستنا الخارجية يؤكد بان السعودية لها مكانة خاصة في ولكن تقييَ ، يم اآلخرين بالتفصيل نستطيع ان نتحدث عن تقيً ، نعم ج:

 .فيما يتعلق باإلستقرار،مها الخاص بها السيما وان كل دولة لها تقييً ،هذا المحيط بالمقارنة مع ماذكرته سابقاً 

واذا نظرنا اليها من حيث . وانما في كل المجاالت ، ليس فقط في مجال اإلقتصاد واالستثمار والتجارة  هامة مكانة السعودية 

وعليه فإن إستراتيجيتنا  في هذا المحيط تشير الى ان الحفاظ على التوازن في هذا المحيط ، ها في اإلستقرار فإنه اليستهان بهدور

فنحن  الندخل  في جدال يتعلق بما ،لسعودية المكانة التي تليق بها.وبما ان هذه الحقيقة واضحة بالنسبة لنا ا لتحيأتي فقط عندما ت

ذلك  التأثير اإليجابي  وتعزيزتقوية على من جهة اخرى سنعمل  نحن . إذا كانت  السعودية قد تبوأت المكان الذي يناسبها ام ال 

فاق أرحب آالى  ذلك وانما يتجاوز،ثيوبيا او في دول اخرى إرتريا أو إتثمارات في وهذا اليعني فقط تنفيذ  االس، للسعودية

وعليه فإن دور ، العب دوليهي وإنما ،فالسعودية ليست قوة إقليمية فقط . واضعين في اإلعتبار ما تمتلكه السعودية من موارد،

فهو  لم يكن  .و الحديث عنه في الخفاء او تجاوزه للمجاملة فهذا  الدور اليمكن المجاهرة به ا ، ل بشكل جيدالسعودية يجب ان يفعً 

وهذا الموضوع اليتعلق بضعف او قوة ، واضعين في اإلعتبار العديد من العوامل،موجوداً على أرض الواقع في السابق 

لكن التحركات التي شهدناها من قبل السعودية  في االعوام القليلة الماضية بكل صراحة يمكننا ان نقول عنها بانها  تبعث ،المملكة

فتحركات السعودية االن ومع ديناميكيتها  . ن مختلفة ن التحركات التي كانت موجودة في السابق والتي نراها اآلأل،االمل في النفوس 

تكون لدينا تفاهمات جماعية بخصوص هذا االمر  من اجل انو. ما يؤكد دورها الكبير في اإلقليم ب مكانتها عزيزساهمت في ت

أجواء جيدة.واآلن ال ندري ماذا سيحدث في المستقبل  بروزوحقيقة يمكننا القول بان ذلك  قد ساعد في ، ظللنا نعقد لقاءات مستمرة،

فالعالقات  التجارية واإلستثمار والتعاون اإلقتصادي  ، تعاون اإلقتصاديمن تطورات في مجال اإلستثمار والتجارة ومجاالت ال

ومايهمنا نحن في هذه . ان تكون متقاربة او متطابقةب ، لكن في المقدمة يجب أن تصل تفاهماتنا الى مستوى واحد، يأتي الحقاً 

، ليس فقط لتحقيق المنفعة المؤقتة  ،مختلفةيجب أن نبتكر أساليب  ىولخلق هذه الرؤ، هذه التفاهمات والرؤى ترسيخ مرحلةال

ناها ارسيوهنا أشير الى ان التفاهمات التي ، ة تضمن إستقرار اإلقليم على الصعيدين الثنائي والجماعيستدامم وانما لتحقيق منافع 

ربما في ، خطونا كثيراً   نستطيع ان نقول باننا قد، كل العوائق القادمة من الداخل و الخارج  رغمفي السنوات القليلة الماضية 

ما ان هذه بو.ن آلية للتنفيذيتكو عبر،مبعوث آخر  لتفعيل  تلك التفاهمات في ظل التقارب الموجود بيننا   أتينهاية الشهر القادم سي

ج وهذا سيقودنا في النهاية الى التعاون في برام،إيجادها بشكل تدريجي  العمل على اآللية اليمكن خلقها بشكل آني فسيتم

فنجده يتمثل في التعاون اإلقتصادي  ،واآلن اذا حاولنا ان ننظر الى هذا االمر من الناحية اإلقتصادية. ومشروعات واضحة

قودنا تفإن مانتبعه اآلن من سياسات س ،لكن مايهمنا نحن هنا هو  العالقات التي يجب ان تتطور بشكل دائم   ،واالستثمار التجاري

النه مع ، لكن األمر برمته اليقتصر على ذلك فقط، التحدث عن  ذلك بالتفصيل عندما يسمح الوقت بذلكويمكن ،بالتأكيد الى ذلك

والدور الذي تلعبه  السعودية  ،اليمكن الحصول على التطور المنشود  ،وجود المخاطر  األمنية و إنعدام األمن الشامل لكل الدول

 .في ذلك ليس بالقليل  

ربما في هذا الشأن كما ذكرت سابقاً وحتى ،رك مقدماً األوضاع الموجودة على أرض الواقع بالتفصيلعندما نقول ذلك يجب ان ند

وعلى ضوء ذلك عندما برزت قضية البحر االحمر فإن ،نانيبيجب ان نتبادل األفكار ، تكون لدينا آراء إما متطابقة او متقاربة 

فإنه إذا كنا ،واذا تساءلنا عن الكيفية، تحدث عنها اآلننسياسيات التي كانت تشرح بوضوح ال، الورقة التي قدمناه في السعودية 

بمعني ،وخليج عدن وسواحل الصومال، أسنتحدث عن  البحر األحمر بشكل عام والجزء الجنوبي من البحر االحمر وباب المندب
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، في ذلك المحيط تقوية قدراتها وكفاءتهافي البدء يجب على الدول الموجودة ،اذا أردنا ان نتحدث عن تلك المناطق جنباً الى جنب

كل دول  البحر ،كما ان اليمن التستطيع ان تحل محل إرتريا او جيبوتي ،التستطيع  إرتريا ان تحل محل  جيبوتي او الصومالإذ

فإن هذا الدور ،ا ولم تتمكن من المساهمة بدوره، وتقوية قدراتها، اذا لم تقم بضمان استقرارها الداخلي ،االحمر التي نتحدث عنها 

. جنوب البحر االحمر اليمكن وصفه بالكلمات،خر,وان مانراه االن  من تدخالت في اإلقليم آلعن ا بديالً  احد  اليمكن ان يقوم به

 ليةدوالتنافس الذي  تقوم به   القوى الكبرى  اإلقليمية وال  شكلما،ماهي القوات البحرية الموجودة فيه، ماهي القوى الموجودة فيه

تؤكد بان  التنافس الدائرمن اجل  ،فإن الجهات المعروفة بالدوائر المؤثرة من جهتها ،مع ماشرحته في السابق  . الموجودة فيه

وحتى تستطيع حقيقةً دول  هذا المحيط من ازالة ، السيطرة على الممر البحري اإلستراتيجي )ممرالتواصل البحري( النهاية له

وتتمكن أيضا  كل دول وشعوب تلك المنطقة من المساهمة بدورها يجب ان يتم تعديل ،الخاصة بها خلق قدراتها تتلك المخاطر و

 تلك االوضاع .

 ً متر من مياهها كيلو 3300اليمكن للدولة ان تساهم او تشارك في السيطرة على ،ففي الصومال مع االوضاع الموجودة حاليا

من  ة غير القانونية وغيرها من العوامل التي  تشكل خطراً على  المنطقةاإلقليمية كما ينبغي ضد اإلرهاب والقرصنة والتجار

 دون ان تحسن من اوضاعها الداخلية  .

اليمكن ان ،حيث انه في حال عدم خلق هذه االوضاع التي ذكرناها،ونفس الشيئ ينطبق على جيبوتي واليمن وإرتريا والسعودية

وانما ايضاً االوضاع ،نتحدث في الحقيقة عن وجود تعاون في البحر االحمر.لذا فإن الجوانب اإلقتصادية ليست وحدها المهمة 

، وبما انه قبل إزالة العوامل التي تشكل تهديداً لإلستقرار اليمكن الحديث عن  التعاون اإلقتصادي واإلستثمار والتجارة، األمنية

ً  ،في هذين االمرين بشكل موحدينبغي العمل  وهذا ؟ ،ماذا فعلنا في هذا الجانب،وهنا ساعود الى تلك النقطة التي ذكرتها مسبقا

ً  تهيئة األرضية واالجواء لكي تتماشى مع مانصبو اليه،اليعني فقط اي البرامج قمنا بتنفيذها وبترك التفاصيل ، وانما ايضا

 ً اننا وفي وقت حيث ، القضايا االخرى للمحيطتناول كما ان التقارب يتماشى مع . بإستمرار لكوننا تقريباً ظللنا نتحدث عنها،جانبا

طرق  إلعاقة تلك شتى الب ىفهناك جهات مؤثرة تسع، قصير خطونا جيداً في هذا المجال.ولكن هذا اليعني ان هنالك تحديات

وتحويل ، ل جيد.واليوجد مايمنعنا من  تفهم تلك االوضاعونقول ان المسيرة تسير بشك،النستطيع ان نتجاهل تلك الجهات ، المسيرة

، ومع ذلك إذا رأينا اآلن القوى المشاركة في اليمن واالوضاع الموجودة في المحيط، المشكالت الى اجواء من التعاون المثمر

هذا الواقع بشكل جيد ومعرفته وهنا يجب قراءة .العالمية و اإلقليمية المختلفة مع هذا االمر ىيجب ان النندهش من تعاطي القو

. مؤكدين على اهمية مقاومتها بشكل جماعي ، نظراً لوجود عقبات تشابه ذلك الواقع والذي ظللنا نسيرفيه ، عن قرب ومراقبته

ن وهنا نستطيع ا،ولكن االهم هو تهيئة االجواء واألرضية، على سبيل المثال يجب معرفة ماالذي يمكن عمله في هذا العام او بعده

 وقت قصير  . فينقول باننا خطونا في هذا االمر بشكل جيد و

 :5س 

، ظلت الحكومة اإلرترية والتزال منذ ظهوراإلصابة  بفيروس كورونا في بالدنا، ننتقل الى االوضاع المحلية، لفخامة الرئيس

لكن في ،كانت ناجحة بكل المعايير وبالرغم من ان النتائج حتى الشهر الفائت،تتخذ إجراءات صارمة تساعد على مكافحة الوباء

ذلك الوباء؟ وبشكل عام ومن  في مكافحةكيف يجب ان يكون تعاملنا ،الوقت الحالي يبدو ان الجولة الثانية من الوباء قد بدأت
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تنا على المكافحة ماهي البرامج الموضوعة في مجال توسيع مراكز وتكنولوجيا الكشف الصحي ورفع كفاءة  ااجل تقوية قدر

 المؤسسات الصحية؟

 ج:

 ً هو بمثابة  19مجيئ كوفيد ، والتوجد صعوبة كثيرة في ذكرالخارطة العامة المتعلقة بهذا االمر، كان قد ذكر هذا الموضوع مسبقا

المسألة ليست . ماالذي نستطيعه وماالنستطيعه في التصدي لالمور المتغيرة التي تأتي  يوماً بعد آخر وشهر بعد آخر،صافرة إنذار

وغيره من االمراض  19المحك في النهاية هو هل لدينا برامج وقدرات اقتصادية هائلة لمكافحة كوفيد ،ي ما نستطيع ان نقوم بهف

هذه البرامج تعتمد  في النهاية على شعبنا بغض النظر عن . وهل نستطيع ان نقول باننا سنفعل هذا وذاك ، االخرى التي تأتي الينا

يجب على الشعب ان .فقوة كل البرامج المرتبطة بالتنمية وأمن وسيادة الوطن  تعتمد على الشعب، لهالقدرات والفرص المتاحة 

ولتأكيد ذلك ظللنا ، الصحة التي تعتبر من الخدمات األساسية اتولكي يتقوى الشعب يجب ان يحصل على خدم، يزيد من قوته

وبالنظر الى وضع سياسات مثالية وإكتساب ، هذا المجال نقدم خدمات صحية مجانية ونسير بوضع سياسات مثالية مختلفة في

 يجب ان نالحظ كما ينبغي  الفجوة الموجودة بين هذين األمرين.، قدرات فعلية

كيف توجد ،كيف تبدو قدراتنا الصحية،والقادم اآلن يجب ان ننظر اليه وفق هذه المعايير  19االنذار بالخطر الخاص بكوفيد 

وفوق هذا وذاك كيف نقيم قدراتنا ،ية,وغيرها من مؤسسات التحاليل الطبيةمرجعا الصحية ومستشفياتنا الاوضاع مراكزنا وعياداتن

لنبدأ حديثنا قائلين وبدون مبالغة بأن قدراتنا في هذا المجال تعد صفراً,وكبداية دعونا ننظر كيف ات.البشرية  المرتبطة بتلك الخدم

، اء الوطن من عصب الى قرورة والى حارانايت وام حجر وتسني وحتى األطرافيوجد انتشار مؤسساتنا الصحية في كافة أرج

المحك هو  .مركز صحي ويوجد هناك مستشفي إستشاري كتوجد هنا عيادة,يوجد هنا، من قبيل المسألة التقتصر على  المرافقف

يمكن ان .القدرات البشرية من حيثفي الدرجة االولى ماهي اإلمكانيات المتوفرة ،ماهي اإلمكانيات المتوفرة في تلك المؤسسات

ً انتشار تلك المؤسسات ايضاً ، اإلنتشار فقطمن حيث وهكذا يمكن رؤية تلك المؤسسات بنظرة ثالثية األبعاد وليس ،نرى ايضا

توجد هياكل تلك المؤسسات مع  المستويات كيف ترقت من مستوى عيادة الى مركز صحي وحتى مستشفى إستشاري وكيف

 مثيالتها.

الخبراء ، من حيث يجب ان ندرك ماهية القدرات والموارد التي لدينا،للتعرف على القدرات التي لدينا للتصدي لمثل هذا الوباء  

معاملنا وفوق هذا وذاك كيف تبدو ،معدات مجهزةب وهل تلك المؤسسات،هل لدينا اشخاص يمتلكون خبرات مختلفة ، والمهنيين

قبل ان توفر هذه األشياء وتنشرها كما ينبغي ،م بشكل جيدهذه االمور يجب ان تقيً ،من حيث التكنولوجيا والمعرفة وقدرة الفحص

لذا فإن هذا التنبيه يدفعنا للسعي من اجل ، فينا باننا سنتصدى له بهذه الطريقة ئاليمكن ان نتحدث بمل، 19ومع  مجيئ كوفيد ،

دون ان نؤجل العمل  ،على  ان نبدأ في ذلك من اآلن ،من خالل  بناء القدرات المطلوبة لتلك المؤسسات، شاملةتوفير  الحلول ال

كيف تراقب ،وكيف تجمع البيانات، كيف تجري الفحص،اآلن بشكل مؤقت مراكز للفحص  أاين تنش.  غداً او بعد غد

ث عنه يكيف تعمل بخصوص التطعيم الذي يتم الحد،الحجر  وماذا تفعل مابعد. وتوفر مراكز الحجر للتصدي للوباء،األوضاع

 المسألة ليست من أين تجلب اللقاح.،فعلى مستوى العالم
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ومن ، ومع من نستطيع ان نتعاون  على مستوى العالم،لكي ننفذ هذه البرامج الكبيرة طويلة المدى يجب ان نتعرف على قدراتنا

ومع كل ماهو موجود من احتماالت في . وبدون اي انحياز ألي جهة كانت، لميياترى سيتعاون معنا في ذلك على الصعيد العا

كما يجب ان نترجم ، قبل كل شيئ يجب ان ندرك مانحتاجه لضمان الحصول على  معارفنا ومعلوماتنا وتقوية قدراتنا، العالم

 فضالً عن شرح كيفية تنفيذ خطط  العمل.، خارطة الطريق العامة الموجودة سلفاً بشكل عملي على أرض الواقع مع تحديد الزمن

وفي مختلف المستويات خاصة في المناطق التي تفتقر الى ،يم في كافة ارجاء الوطن لذا يجب ان يتم إجراء ذلك التقيً 

تى وح،والبدء بتلك المناطق التي تفتقر لمستلزمات الدراسة ، والكهرباء والمواصالته ايالمناطق التي تفتقر الى الم،والخدمات

 وذلك للتعرف على انتشار تلك الخدمات.،المدن والبلدات

وفوق كل ذلك نفكر في كيفية ،ونوفر المستلزمات المختلفة،يمكننا ان ننشئ معامل ومراكز فحص كبيرة، وبعد الفراغ من كل هذا 

ات التمويل المتوفرة إمكانماهي ،ولتنفيذ ذلك يجب ان نضع في اإلعتبار  مواردنا اإلقتصادية، ترقية قدراتنا البشرية بشكل سنوي

بما يتماشى  ،بل يجب ان  نخلق عالقات جيدة في الخارج ضمن برامج التعاون ،االمر ليس فقط مد يدك للخارج وطلب الدعم، لدينا

يجب ان الننظر ، وما بعده 2021يمكن ان تتحدث عن العام . ماذا يمكننا ان نفعل،وكيف ننشئ الخطوط، مع برامجنا  الشاملة

التوجد ،واليمكن ان نعرفه، فقد النعرف الشيئ األساسي الوحيد الذي يمكن ان نفعله اآلن،بمعزل عن االمور االخرى 19لكوفيد 

تسييرحياتك ،وإبتعد عن التحركات غير المطلوبة،التزم بالنظافةناستخدم الكمامة، والمخرج  الوحيد لدينا هو المكافحة،لدينا قدرة

فاالمر اليقتصر على  ارشادات المهنيين ،ان ما يجعل كل هذه التدابير ناجحة هو وعي الشعب.مطلوبةبالقيام باإلستعدادات ال

وضمان سير خطوط  ،وبالتالي يتطلب تنظيم برامج توعية متواصلة، وانما يعتبر وعي الشعب شيئ أساسي،واصحاب المعرفة

وقد نجد ، اإلعالم من توعية  في مختلف المناسبات والمناطقوهانحن نرى  نتائج مايقوم به ،المعلومات والتصريحات بشكل جيد

 البعض شيئاً من التراخي . عند

اما ،يجب ان نعمل على كيفية تقويتها ، وبما ان الثقافة التي يتم غرسها مورد اليستهان به،بشكل عام الوعي في حد ذاته مورد

فقط ان   نعد البرامج التي سنقوم بتنفيذها في كتاب مكتمل فلكي نوضحه بخطة زمنيه الينبغي ،موضوع القدرة فهو كما ذكرته

وانا اقول وبما انه ومع كل التحديات التي .وانما يجب ان نضمن في خططنا برامج قابلة للتطور والتعديل ، غير قابل للتعديل 

وان ننتبه لما يخفي علينا  ،لنواقصفيمكننا مع الوقت ان نكمل ا، فإن تناغم مسيرتنا يخطو  في اإلتجاه الصحيح،يمكن ان تواجهنا 

وعليه فإن التناغم جيد في نظري وان تقوية الموارد والمستلزمات والقدرات هو موضوع مؤقت له ، ومن ثم نقوم بالتعديل الالزم

 إرتباط مع التاثيرات المختلفة التي تؤثر علينا.

يا والصومال وفي الدول االخرى التمكننا من ان وبما ان االوضاع الموجودة في السودان وفي الشرق االوسط وفي اثيوب

، يجب ان ندرك االوضاع الموجودة في تلك الدول وكيفية تأثير التطورات علينا، كما اليمكننا ان نتخندق بمفردنا ،نفكرلوحدنا 

بان قدراتنا هي مجرد اقول  ختامانا في ال، وماهي برامج التعاون  التي يجب ان نضعها كواحد من األعمال التي يجب العمل فيها

ج يلذا يجب ان ندرك باننا شيئاً فشيئاً وبالتدر،ولكن  من حيث  الرؤى هانحن نطور افكار وبرامج جيدة مع مرور الزمن، صفر

او وجد مركز  ، فسواء وجدت المعامل أم ال،اينما ذهبت فإن المورد البشري ودرجة وعيه هو المحك. نجهز للحلول الشاملة
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ونحن نسير على هذا النهج ،فاألمر متعلق بالمورد البشري ودرجة وعيه، او وجدت العيادات والمستشفيات ام ال ، للتحاليل ام ال

 وسنعمل على تقويته. 2021خالل العام 

 :6س 

األضرار التي ألحقها هذا المرض او هذا الوباء باإلقتصاد على المستوى العالمي  ،فخامة الرئيسقبل ان نخرج عن هذا الموضوع

والضغوط التي خلقتها تدابيراغالق االنشطة التجارية  بهدف  حماية األنفس في وطننا على الوضع المعيشي ،واضحة للجميع

 تلك المشكالت ؟ لحد من وطأةماهي اإلجراءات الموضوعة  ل ،للشعب ليست بالقليلة

 ج:

المشكلة هي مشكلة افكار ظلت ،ية في هذا الوطنانا اقول بان لب المشكلة هو شيئ آخر.التوجد مشكالت تجارة او انشطة اقتصاد

يجب ان يأخذ فكر التنمية ،فنحن نبالغ في االمر 19اذا كنا نتحدث عن انشطة اقتصادية تضررت بسبب كوفيد ،موجودة من قبل

نفسه أي نوع فليسأل ،اذا كان هنالك شخص يقول بان اقتصادنا هو إقتصادي بما تحمله الكلمة من معنى، اساسه الصحيح في بالدنا

فنحن لم ندخل اقتصاد كبير يتجه نحو زيادة القيمة ،أي من اليد الى الفم،هذا اإلقتصاد هو إقتصاد استهالكي. من اإلقتصاد يقصد؟

يجب ان ، كما ومصانع لمؤسسات مختلفة، يجب ان تكون لدينا شركات  كبيرة. منتج حقيقي يتجه نحو اإلنتاج الكبير،والمضافة 

اليمكننا ان نتحدث في هذا . من انتاجنا وربحيتنا اعفونض،برامجنا الزراعية على نطاق واسع بالتكنولوجيا  نعمل على تطوير

والطاقة وغيرها  هاي,وبوضع اإلعتبار للم، ربما نأتي اليه الحقاً في األسئلة األخر،هذا تحدي كبير، اآلونة قائلين بان لدينا صناعة 

كانت لدينا برامج تمكننا من . فإن اإلقتصاد الذي نعيشه اآلن هو إقتصاد إستهالكي بإمتياز، من البرامج الخاصة بالبني التحتية 

هنالك . علينا ان ننشئ هذه البرامج، ولكن نستطيع ان نتحدث قائلين باننا أسرعنا او تأخرنا،الخروج من ذلك النوع من اإلقتصاد 

أي نوع من المؤسسات التي يقال عنها االن  . ع العمل في األصلتستطم ولكن هنالك مؤسسات ل 19مؤسسات أغلقت بسبب كوفيد 

وللمعلومية انشأت لجنة عليا تحت اشراف وزارة التجارة و الصناعة وبمشاركة الجهات المعنية  لتقييم ، بانها قد تضررت؟

االنشطة اإلقتصادية المختلفة كيف كانت تبدو ، م2021م  وماينبغي ان نقوم به في العام  2020االوضاع التي كانت قبل العام   

وبشكل ،ماهي تطلعات من يرغب في االستثمار. أي بمعنى أن يتم  تقييم التجارة بجوانبها المختلفة والصناعة بجوانبها المختلفة. ؟

برامج  وهذابدروه سيدفعنا لتنفيذ ال، في اي وجهة ينبغي ان ندفعه، وعام في أي  مستوى من  قدرة اإلنتاج والفرص يوجد الشعب 

تحدد المجاالت التي يجب ان نركز ، م2021هنالك خارطة طريق وضعت للعام . التي  وضعناها إليجاد حلول اقتصادية شاملة

يجب ان نضع سياسات تمكننا من . أي نحدد القطاعات والمصانع والمشاريع والمؤسسات المختلفة التي تجلب لنا األرباح، عليها

 كي الى مرحلة أكثر نمواً من اإلقتصاد في المستقبل.اإلنتقال من اإلقتصاد اإلستهال

بل ينبغي ان ، 19ولكن اليجب ان نلصق كل اوجه القصور ب كوفيد ، لم يؤثر علينا 19في الحقيقة اليمكن ان نقول بان كوفيد

، قتصادية من جديدكما يجب ان ندرس  الموجهات التي نتبعها في التنمية اإل، او كتحدي مؤقت، نأخذ الوباء كتحدي فرض علينا

 يجب ان نبحث كل قطاع ومصنع ومشروع ومؤسسة كل على حدا.، وحتى اليكون بحثنا مجرد كالم عام 
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النغمة الموجودة لم تعد واقعية و . تشد انتباهك لم يكن الحديث عن أي المجاالت اإلقتصادية ام غير اإلقتصادية، كمثال بسيط

، كم هي الفنادق وكم هي اإلستثمارات السياحية القائمة، المشاريع  ذات الصلة بالسياحةاذا نظرنا الى أمثلة بسيطةأي ،صحيحة

لذا يجب ان يتجه اإلستثمار بالتركيز على ،لماذا يحدث ذلك. وهل توجد فرص متشابهة، إلقتصادمواكبةلهل في الحقيقة تسير 

وضع في هل ، كيف يمكنك ان تقوي ذلك،إلنتاجية واإلنتاجفي النهاية المعيار هو ا، المجاالت او القطاعات التي يمكن ان تعمل 

يجب دراسته بالتفصيل وإعداد . كيف يمكنه ان يعمل، هل لديه تمويل ام ال،و تكنولوجيا ، وكذلكالبشرية ام الالموارد االعتبارال

الهجرة من الريف الى   مشكلةتعدو، وبما ان الوعي ايضاً عامل محدد يمكنك ان تقول هذا المجال غير مربح ، خارطة طريق

ماهي المشكلة ، الكبيرة في حد ذاتها مع النقص في الخدمات بمختلف المناطق.ماذا تفعل حيال ذلك؟ تالمدن والبلدات من المشكال

 .اآلن؟

، ذا؟هك الوضع هل يمكن العيش هكذا؟الى متى سيستمر( ،من اليد الى الفم)فهي زراعة لإلكتفاء الذاتي ،الزراعة ليست كما ينبغي

تتجه الى انشاء  واحد من الدكاكين ، ماذا تعمل؟تنشئ محل لتصليح  الدراجات؟، ماذا تفعل بعد الهروب منه الى البلدات والمدن؟و

، يجب ان يتم التعامل معه بصورة جادة، هذا الموضوع اليمكن تجاوزه بسهولة من خالل  التجاهل!!. يرة؟إذن ماذا تفعلصغال

وهذا الموضوع ليس من اختصاص مجموعة معينة من الخبراء ، ع برامجنا التنموية الكبيرة بشكل دائملكونه يسير  بالتزامن م

لوجود قطاعات ، م2020وهذا امر نسعى لتطويره بداية من عام ، النه يجب ان يتضمن وعي كبير من المواطنين، والعلماء 

ويمكن ، واضعين في اإلعتبار األوضاع الموجودة  ل الجوار،دوعلى ان تنفذ بالتعاون مع  ، سنركز عليها ونضعها في االولوية 

 2021ولكن منذ هذا العام ، فالكالم كثير حول هذا االمر وانا ال أريد ان ادخل فيه . ان نفكر في سرد  التفاصيل التي سنعمل عليها 

وبما اننا ظللنا مع مرور  الزمن   . الحلول الممكنةثم نقوم بواجبنا المنزلي من خالل تحديد ، ة نتعرف على مشكالتنابدايدعونا في ال

او نقول بان انشطتنا اإلقتصادية قد تأثرت فإننا ،  19استطيع ان اقول باننا عندما نربط اوضاع اقتصادنا بكوفيد  ، نطور مانريده

اذا وجدت فرصة في  مناسبة ربما . وهذه نوردها للتذكير، يجب  ان تكون نظرتنا اكبرمن ذلكلالمور، بذلك  نضيق  من نظرتنا

 النني اقول بأنها قضية إقتصادية مهمة.، أخرى ينبغي ان تتم التوعية بخصوصها

 :7س 

فخامة الرئيس في العام الماضي  في كلمتك بمناسبة  عيد اإلستقاللكنت قد استعرضت تفاصيل برامج التنمية التي تحتل أألولوية، 

 وية هذا العام؟ فماهي برامج التنمية التي  تحظى باألول

 ج:

من المهم في هذا الجانب أن تكون الصورة واضحة عن كل زوايا التنمية المختلفة، بما يساعد على تحديد أولويات كل حقل من 

مثال لدينا برامج تنموية في مجال توفيرالمياه، هنا ال بد من معرفة واقع  . حقول التنمية، إذ ال يمكن التركيز في حقل تنموي معين

روة المائية في البالد ككل. بالطبع المياه في معظمها مرتبطة بهطول األمطار، كما يمكننا الحديث عن المياه الجوفية، أيضا مياه الث

البحر. فاألولوية هي توفير مياه الشرب النقية للمواطنين. باإلضافة إلى النظافة وما يتطلبه األمر من موازنة، كذلك مياه لسقي 

ى التنمية الزراعية بمختلف األوجه، ال سيما في ظل التطور التكنولوجي. لذا فإن توفر المياه يمثل العامل البهائم، عالوة عل

اإلستراتيجي المهم في هذا الجانب، والبد من وضع برامج لتنمية المياه  كأهم إستراتيجية تنموية.  تنمية المياه ليس في المدن 
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لى مستوى الوطن للحفاظ على مياه المصبات والمنحدرات، ابتداء من إقامة وحسب، بل حتى في القرى، حيث توجد برامج ع

أبسط المدرجات والحواجز باستخدام اآلالت اليدوية التقليدية، وصوال إلى تشييد سدود بمختلف األحجام واستخدام آليات ضخمة 

ن، ومستويات هطول األمطار. ومن وتقنيات مناسبة. أي ينبغي أن نضع في اإلعتبار شكل تضاريس األرض على مستوى الوط

ثم العمل للتحكم على تلك المياه، لكي نستطيع اإلستفادة منها وتوفير كل اإلحتياجات. سواء مياه شرب لإلنسان، أو ألغراض 

ها. النظافة، أو سقي البهائم، أو الزراعة، وحتى مياه للمصانع. هذه برامج واسعة ومتشعبة، لكن البد من وضع جدول زمني لتحقيق

وتحديد القدر الذي يمكننا إنجازه منها كل عام ، عالوة على  معرفة ما يتطلبه ذلك من معدات وآليات ومواد. ومن خالل هذا 

 اإلعداد يمكن تحديد السقف الزمني إلكتمال هذا المشروع اإلستراتيجي وفق خطة خماسية أو عشرية أو ما شابهها. 

الكهرباء، فبرامجنا في هذا الجانب ليست بالمستوى المطلوب، لماذا؟ كان أول مشروع كبير في ذات الوقت نتحدث عن خدمات 

تقدم خدماتها لمناطق ،ميقاوات  120  طاقةتم تدشينه مباشرة بعد التحرير هو مشروع حرقيقو، كمحطة لتوليد الطاقة، بدأت ب

سنوات تقريبا دون  8ة طويلة، مرت على هذه المؤسسة محددة، لكن قدرات المحطة اإلنتاجية أخذت تتناقص مع الوقت. الحكاي

إصالح ، فأخذت تنهار تدريجيا حتى النهاية. المشكلة اآلن أصبحت البحث عن حلول في الوقت صيانة او أن تشهد أي عملية 

مولد للطاقة الكهربائية الضائع، ما العمل؟ وما مقدار حجم انتاج المولدات التي ينبغي جلبها؟ كما أن مصنع قدم لألسمنت يحتاج إلى 

بشكل مستقل، إذ ال يمكنه العمل بالطاقة المولدة هناك، كذلك إيجاد محطات لتوليد الطاقة في ضواحي كل من تسني، والبو، وفانكو، 

بشكل مستقل. أيضا في كركبت، وفي مواقع أخرى مختلفة، وحتى المولدات البسيطة التي تستخدم في البيوت. كل هذه المحاوالت 

ريا إلشكاالت الطاقة. لكنها واقع نتيجة لظروف، وما يتم من تجارب في مختلف المناطق بشكل مستقل، ال يعدو ذتمثل حال ج ال

كونه إال حلوال آنية لتجاوز المرحلة، وال يمكن أن يمثل حال جوهريا لمشكلة الطاقة على اإلطالق. كما أن اإلعتماد على محطة 

ً توليد واحدة إليصال خدماتها إل ، لذا ينبغي أن تكون لدينا استراتيجية تنموية واضحة في ى مختلف ارجاء الوطن أيضا ليس عمليا

هذا المجال على مستوى الوطن.  والحل األمثل أن تكون لدينا مناطق تنموية متعددة، تعتبر كل منها كتلة تنموية متجانسة، تؤسس 

اقة الكهربائية لتزويد المنطقة كلها. وذلك بعد دراسة كل منطقة على حدة مركزية تنموية خاصة بها، فيكون لديها مركز لتوليد الط

وواقعها. وبالنظر إلى تلك التفريعات وجغرافية ما أطلقنا عليها مناطق  التنمية الثالث،  أي إعتبار جنوب وشمال البحر األحمر 

بركة كمنطقة تنمية مستقلة مع  -، وإعتبار القاشكمنطقة موحدة للتنمية، ومناطق عنسبا واألوسط والجنوبي، منطقة تنموية أخرى

ما تضمه من مناطق في شمال عنسبا. ومن ثم تطوير وتعزيز قدرات تلك المناطق في مجال الطاقة، وتحديد ما يتطلب سواء من 

في مجال الطاقة الطاقة الحرارية، أو المتجددة، عبر المولدات الحرارية للطاقة، أو الطاقة الشمسية. المهم أن تكون برامجنا 

% من 99واضحة المعالم. وحتى نحقق  مستوى الوصول إلى كل بيت، علينا التوسع في مجال الطاقة المتجددة. لكن اآلن نسبة 

الطاقة تركز  في المولدات الحرارية كمصدر أساسي. إال أن هذه القدرات تتقلص مع الوقت، لذا ينبغي أن يكون جزء من البدائل 

 وسع في مجال الطاقة المتجددة. ما يساعد على الت

كذلك تأتي استراتيجية تعزيز البنى التحتية في المدن  والطرق وحتى خط السكة الحديد، من خالل تحديد برامجنا في مجاالت 

لتحتية ككتلة البنى التحتية المختلفة، التي ال يمكن بدونها نجاح برامج التنمية المختلفة، وهكذا إذا ما أخذنا الماء والطاقة والبنى ا

تنموية واحدة، ومثلها كتل أخرى، بحيث نقوم بتنفيذ هذه المهام  عبر جدولة ما يمكن انجازه من اولويات كل جانب في آن واحد 

 عام إثر عام كحزمة متالزمة. فإننا نتقدم مع الوقت بوضوح أكثر في إنجاز هذه المهام. 

 :8س 
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م 2020عملية تحسين الرواتب التي تواصلت في األعوام الماضية في مختلف الجوانب، والتي شملت في جزئها الرابع عام 

نقفة شهريا، لكن هناك فئة  1800حاملي الشهادة الثانوية وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، بحيث إرتفع  الراتب إلى مبلغ 

 نية التي يمكن أن يحصل فيها هـؤالء على تلك الفرصة؟  قليلة ال تزال تنتظر. فماهي المدة الزم

 ج:

ال يعتبر راتب بصورة نهائية، وإنما يؤخذ كبداية، ومن ثم  1800المهم في األمر أن يكون فهمنا لهذه القضايا بشكل أوسع، فمبلغ 

ال بد من استحضار عوامل أخرى في  متابعة وجهة تطور هذا الواقع للتعامل معه، إذ الينبغي ان يكون هذا المبلغ مجرد عدد، بل

التقييم. فإذا كانت قيمة العملة ضعيفة سيتحول المبلغ إلى مجرد عدد، وبالتالي ال يغطي اإلحتياجات اليومية من غذاء وملبس 

ي ومسكن. فما ينبغي هو أن تكون اسعارالسلع الضرورية في السوق بمستوى ما يطلق عليه أدنى راتب. فإذا ما ضعفت النقفة ف

الصرف مقابل العملة األجنبية، وارتفعت اسعار المواد اإلستهالكية، والخدمات األساسية، عندها ماذا بوسع هذا الموظف صاحب 

أن يعمل؟ بالطبع الشيء. وعليه يتطلب األمر مزيدا من الدراسة وتقييم احتياجات الموظف وواقعه والمنصرفات الضرورية  1800

الوصول الى صورة متكاملة لألمر في وقت وجيز. كما يتطلب األمر ضبط منصرفات الدولة والحد من التي ال بد منها، إذ ال يتم 

اإلنفاق الحكومي في أمور غير ضرورية، وتوجيه تلك المبالغ إلى رواتب الموظفين. كما يتطلب النظر إلى المستوى المعيشي 

يمكن أن يعزل عن محيطه ومجتمعه. كذلك معرفة الكيفية التي للمواطنين بشكل أوسع، ودراسة كل حالة على حدة. ألن الفرد ال 

أقر للتجربة وينبغي أن يتغير وفق التطورات التي يمكن أن تحدث في  1800يسير بها النشاط التجاري بالبلد. يعني أن مبلغ 

محدد للموازنة الحكومية. فالبداية مشاريع اإلنتاج واإلنتاجية. ألن هذا المبلغ يعتبر راتب أولي، وبما ان رواتب الموظفين هي أول 

هي هذا المبلغ، ثم يتواصل توضيح كل المستويات، وتحديد الرواتب بما يوازي تلك المستويات. هذا ال يعني أننا بدأنا اليوم، 

بط أسعار وبالتالي ستنفذ كل المهام المتعلقة به بين ليلة وضحاها. لكن التحسن يتم بشكل تدريجي عاما بعد عام. وفي هذا فإن ض

 اي تجريهتال دراسةالسوق المنفلتة واألرباح الفاحشة هو العامل المهم في استقرار الوضع المعيشي للموظفين، وفي هذا فإن ال

وزارة التجارة والصناعة، والجهات المتعاونة معها، سيسهم في الحد من هذه الظاهرة. فتقييم هذا الراتب متواصل من خالل 

نقفة، باإلضافة الى القدرة الشرائية للموظف، عالوة على تقييم اإلنتاج واإلنتاجية على الفسي، وأوضاع عملة اإلستقرار المالي والن

مستوى الوطن ككل. وإذاكان هناك موظف لم يحصل على هذا الراتب المبدئي فسوف يحصل عليه، وهذه المجموعة التي ستحصل 

 وم الذي تقرر فيه هذا المبلغ.على هذا المبلغ متأخرا سيحسب لها بأثر رجعي من الي

 :9س 

فخامة الرئيس في نهاية اللقاء، في ظل جائحة كرونا التي إجتاحت العالم، ما هي التحديات والفرص الماثلة أمامنا في عام 

 م؟2021

 ج:

لقد تحدثنا في عناوين مختلفة سواء في التنمية اإلقتصادية أو قضايا السالمة ومختلف التطورات التي يمكن أن تحدث في اإلقليم 

النفير بكل ما تعنية الكلمة، وإذا كانت المؤسسات الحكومية ستنفذ ما يتطلب منها من مهام، فإن القيام بككل، وفي هذا الجانب علينا 

م تلك المهام المحددة بوعي هي األهم. فكل ما يخص مهمة مواجهة هذ الوباء، حتى وإن قامت وزارة الصحة نفرة المجتمع لدع
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رات بعملها، لكن البد من تأهب الشعب إلنجاح تلك الجهود، وعلى جميع المواطنين اإلسهام بفاعلية اومختلف المؤسسات واإلد

فيما يخص سالمة الوطن، وما تحدثنا عنه ال يخص زمرة وياني، فنحن في إنجاز كل ما يتطلب إنجازه في شتى المجاالت. حتى 

عاما ما كنا عاجزين أن نعيش بسالم، مكتفين بما لدينا من خيرات. لكن إذا كان هناك من يحاول جاهدا لإلساءة  80على مدار الـ 

ا ومهم للتصدي. وأن تكون هذه الجهود الينا وتشويه سمعتنا، فمن الضرورة أن يكون لنا نفير دبلوماسي وسياسي وإعالمي كبير

 شاركة المجتمع في مختلف الجبهات.مدعومة بالنفرة الشعبية وم

 


