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 حلول مناسبةب افورقي اسياس الرئيس فخامة مع حوارا   المحلية االعالم وسائل اجرت

 تشغل التي الداخلية القضايا من الكثير الى فيه تطرق ، ةالجديد يةالميالد  السنة

 قضايا من وغيرها والخدمية منها التنموية ، واموره بأوضاعه وتهتم  المواطن

  نص فإلى. والدولية واالقليمية المحلية الساحتين على التطورات آخر فيها بما الساعة
.-:الحوار  

 

 نسب ولكن الداخلية اوضاعنا حول ستتمحور اسئلتنا ان من بالرغم الرئيس فخامة 

 باألسئلة كمدخل سنتقدم الداخلية اوضاعنا على واالقليمية الدولية الشئون لتأثير

 والتي المضطربة االوضاع من بالكثير عالمنا مر الماضية االعوام في. بها المتعلقة

 الشعبية االحتجاجات خلقتها التي والفوضى االقتصادي الركود صور في ظهرت

 يطول قد عنها الحديث ان من وبالرغم. وغيرها االرهابية اتوالهجم ،والنزاعات

 الدولية لالحداث ،نظرتك هذا لقائنا و تتماشى مختصرة بطريقة لنا شرحت لو ،حبذا

اليه؟ ستئول وما الراهنة  

 

السيد الرئيس/ في البدء اتقدم باحر التهاني لكافة افراد الشعب االرتري بمناسبة العام 

اختصارها.  سأحاوللكن  دأت أسئلتك بعناوين كبيرة ومتشعبة ،. لقد ب 5102الجديد 

حدوث  ألسبابقراءتك وفهمك هي قضية قراءة ،واعني بها كيفية  في البداية القضية

نتج من مسيرة مثل تلك المظاهر التي تغلب عليها النزاعات والفوضى. يمكننا ان نست

ظهور التنافر والتكتالت في  بها بانه عند التاريخية التي تمرالمجتمعات واالحداث 

قراءة هذه  وبإمكانك ، ر يؤدي الى الصراع والعنفواحدة منها، فان هذا االم

االوضاع على نطاق االقاليم والدول ،والتي تنشأ نتيجة للفجوة داخل المجتمعات بين 

ازدياد هذه الفجوة الى اشتعال ،الذين حرموا من الفرص حيث يؤدي  االغنياء والفقراء

ضاع في نهاية المطاف. يمكن الحديث بصورة عامة كما يمكن قراءة االسباب االو

دا ،ولكن في القرن التي ادت الى ظهور هذه الظاهرة وتطورها في كل دولة على ح

قد دخلت  -وانا ال اثق فيها كثير ا  -ن فان ما تعرف بظاهرة العولمة الواحد والعشري

لف اقاليم العالم ،مما دفع بالعوامل الداخلية الى الدول الواقعة في اقليم واحد او مخت

بالعوامل الخارجية.  التأثرالتي تدفع الى نشوب مثل هذه الظواهر الى   

 



ن و بين الدول النزاع هو بين االثرياء والمحرومي.واالمر سيان على الصعيد العالمي ف

الذي جاء العظمى التي شكلت نظام القطب الواحد المهيمن على االقتصاد العالمي ،و

بعد نهاية الحرب الباردة ويمكن النظر اليه في صورة دولة واحدة ولكن عالميا داخل 

نظام العولمة فانه عبارة عن قوى معينة تتحكم في المؤسسات والشركات المالية 

،وتسيطر على صناعات االسلحة، والمراكز الثقافية والعلمية ،وابرز المؤسسات 

هذه القوى واالغلبية من شعوب العالم يخلق نزاعا  االعالمية . واالختالفات بين

بذاته، واذا الحظنا للظاهر ة التي شوهدت في اقليمنا ،سنجد في كل  اقائم اوتوتر

المناطق التي اشتعلت فيها النزاعات وبؤر الصراع يبدو جليا  . ما اتحدث عنه من 

ان االوضاع العالمية تنافر داخل المجتمعات وبين ما اسميهم بالمضاربين. غالبا  نجد 

ن والعشريقرن العشرين وبداية القرن الواحد في الظهور في نهاية ال بدأتالتي 

،والصدامات الداخلية التي تغذيها التدخالت الخارجية ،هي نتاج للسياسات الرامية الي 

بسط سيطرة قلة معينة هيمنتها ،على كافة اوجه الحياة للشعب واقتصاده ويمكن 

ث في تونس وليبيا واليمن وسوريا ،وقبلها االوضاع في افغانستان الحديث عما حد

والعراق وتركيا ، لكن العاملين الداخلي والمتمثل في اإلختالفات بين القلة المهيمنة 

السلطة واالقتصاد  ا مختلف المؤسسات بغرض السيطرة علىالتي يقف خلفها وتدعمه

ا يشبه السخرة، فتنفجر االوضاع واقول ، واالغلبية من المجتمع التي يتم استغاللها بم

هل انفجرت في وقتها ،أم نها ظاهرة مفاجئة ،بغض النظر عن السؤال القائل عنها ا

خطط لها مسبقا  ،ام انفلتت االوضاع عشوائيا ،واذا حدث االنفالت عشوائيا ،فمن 

الطبيعي ان يؤدي هذا الى ان يحيد االمر عن مساره ،ليدخل المجتمع في مستنقع 

رهيب من الفوضى. بصفة عامة اذا اردنا تقييم االوضاع خالل السنوات الثالث 

تبعا  للمقاييس التي قمت بذكرها. الماضية   

 

فان التنافر الذي نراه بين طرفي المجتمع المتنافر ليس فقط في الكتب التي كتبت في  

انجيل حتى في الكتب المقدسة من ابع عشر والثامن عشر الماضية، بل القرن الس

فان العناوين دائما هي متشابهة وتدور حول الصراع الذي ينجم في  وقرآن ،

الفرص والحصول  المجتمعات بين االقلية الجشعة واالغلبية الكادحة المحرومة من

النهاية ال يتم حل هذا الصراع ،واذكر دائما كمثال قيام على التعويض. وفي 

قيا كرقيق، ببناء امريكا الحديثة . وفي نهاية االمريكيين السود الذين تم جلبهم من افري

والقيام بثورة منظمة ،لجأوا الى  االمر وبعد ان لم يجدوا الفرصة في المعارضة،

الكنائس بحثا عن حل عبر الصلوات والدعوات، وفي ارجائنا هنا . ولعدم وجود قوى 

لمجتمعات وطنية قومية تقدمية يمكنها حل النزاعات والتوترات التي تنشأ داخل ا



 -بابلعدة اس -وبسبب تجاهلها مع انتهاء الحرب الباردة وقيام المؤسسات العالمية 

التنافرات القوى التي تديرها وتسيطر عليها ،قبل ان هذه القوى، فقدت هذه  بإضعاف

تتفاقم ويتم البحث عن الحلول االلهية . وفي مثل هذه االوضاع هناك سماسرة الدين 

ن يلبسون عباءة التدين خدمة لمآربهم الخاصة عبر استغالل ما في كل االديان والذي

ذكرته من تنافر وتوترات، بين المجتمعات واستحضار الحلول االلهية، بذريعة سد 

الفجوة التي حدثت فيتم اللجوء الى حلول يائسة كقتل االبرياء والقيام بالهجمات 

حدوث الفراغ عند  جنة.وما شاهدناه في كل الدولاالنتحارية ،بغرض دخول ال

،وبغياب ادارة حكيمة ومسئولة تقوم بحل التنافر يظهر سماسرة الدين في الصورة 

حث عن مستغلين الفرصة بالرغم من ان القضية قد ال تمت للدين بصلة وبدال من الب

جيج النزاع واستخدام الدين لبلوغ كرسي السلطة حل جذري للمشكلة يقومون بتأ

صاد الدولة ومختلف قطاعاتها وهذه الظاهرة ليست وليدة واحكام سيطرتهم على اقت

بل امتدت لسنوات طويلة. سماسرة الدين هؤالء ليست  ،السنوات الثالث الماضية فقط

لديهم المقدرة او البرامج لحل النزاع والتنافر ،الذي يحدث داخل المجتمع ،لكنهم 

المضمون ،لكن في يتحدثون عن وعود واهمة وبرامج دعائية جذابة لكنها فارغة 

هم اصبحوا نهاية المطاف ادركت الشعوب ان المكسب الوحيد الذي جنته منهم هو ان

 تجربة اخذت منها العبر. 

 

لقد وقع الناس فريسة لمثل هذه المعلومات المغلوطة التي اصبحت حديث الساعة  

ية بفضل تكنولوجيا المعلومات ،وقد يصعب على المرء النظر للصور من زاوية ثنائ

او ثالثية االبعاد ،حيث يصعب في مثل هذه االوضاع النظر في كل االتجاهات لتكوين 

قراءة سليمة، بسبب المعلومات المتدفقة على مدار الساعة والتي تؤدي الى تشويش 

، فال يتمكن من قراءة التطورات بدقة. وكما قمت بذكره كيف هي لألحداثالمتابع 

تي تعتمد عليها؟ ال يمكن تعميم االحداث التي طريقة قراءتك، وما هي مصادرك ال

شهدها بلد معين ،واعتبارها كحالة شاملة لجميع الدول. يمكن النظر الى الفوضى 

ماضية كل على حدة ، واالنفالت الذي شهدته هذه الدول خالل السنوات الثالث ال

اسبهم الذي قامت به التدخالت الخارجية والسماسرة الباحثين عن مكوادراك الدور 

لتاجيج نار الفتنة والصراع في هذه الدول، وفي بعض االوقات ظهر انغماس 

واعتقد  الشركات العالمية بصب الزيت على النار، وتأجيج االوضاع لتزداد سخونة.

ن قد استقوا العبرة من التجارب التي شهدتها منطقتنا، والمتمثلة في تدخالت ان الكثيري

داخل المختلفة مع بعضها البعض. واذا اردنا الرجوع القوى الخارجية وتنافر قوى ال

الى الوراء لتحليل االحداث التي شاهدناها خالل السنوات الثالث او االربع الماضية، 



ومعرفة شعور الناس في تلك الفترة واالن ،والبحث في اسباب هذه الفوضى، والقيم 

مع بعضها البعض .  متضاربة آلخرالتي يهتف بها، والتي تتغير يوميا ، من مكان 

واالرباك الذي قد يحدث نتيجة للفهم غير الصحيح ال بد  هذا التشويشوللخروج من 

هذه االحداث علينا ؟ اذا  تأثيرمن العودة الى ما ذكرته مسبقا  من طرق القراءة. ما 

سيكون عليك التعامل مع هذه االحداث مثل القارب الذي ة كانت قراءتك واقعية وحذر

وج ،او ان تعيش في منطقة تعاني من االعاصير والرياح الشديدة، دخل في الم

حتى تبني بيتك ومعرفة اتجاه االمواج والرياح، واالسباب التي تؤدي الى حدوثها ،

كنت تتحكم في اوضاعك تفهم بدقة ما يجري داخل مجتمعك، او بصورة سليمة، فاذا 

منها هي مثل االمواج  ةالمستسقابيتك. اعتقد بان هذه االحداث مع كل التجارب 

تى وكيفية انتهائها هو والرياح التي تنتهي بعد فترة زمنية معينة من قيامها. وطريقة م

.عنوان اخر  

 

وهذا يعني ان التنافر الموجود اصال في المجتمعات والذي وصل الى درجة العولمة 

قته العربدة خل ببعضها البعض وهذا ما تتأثرالعالمية المختلفة الى ان  باألوضاعدفع 

اقتصادي واحد بعد انتهاء الحرب الباردة. واالن الى اي منحى الحالمة بخلق قطب 

سينحو العالم؟ لقد قيل ان الحرب الباردة قد انتهت على مستوى العالم ،وقد احكمنا 

سيطرتنا على العالم ،وال توجد قوى تقف امامنا، او لن نسمح ألي قوة في ان تنافسنا 

،لذا فالعالم ملكنا  ولوجي والقوة العسكرية، والتحكم في ثروات العالمفي التقدم التكن

اكثر خالل التجارب التي استمرت طوال  تأكدولكن  على مدار الخمسين عاما القادمة

واالن العالم يسير  فشل الخطة التي نفذتها المؤسسات العالمية ، من العقدين الماضيين،

ظهرت وتظهر العديد من القوى، ويشهد ميدان  وقد نحو نظام عالمي متعدد االقطاب ،

،كما تشاهد مناطق العالم الغنية  السباق االقتصادي تغييرا  متواصال  في مراكزه

وتزداد هوة االختالف بين الدول  والتأثيراتبالثروات المختلفة، تغيرات في االوضاع 

قد يكون التعمق في هذه المرحلة هى مرحلة االنتقال.  القوية اتساعا يوما بعد آخر. ان

في غير وقته، الن هذه  آخريهنا وهناك ساعة بعد  باألحداثالحديث االن ،والتنبؤ 

المرحلة هي مرحلة االنتقال التي يشهدها العالم ومختلف اقاليمه، والقوى المختلفة 

االقتصادية والتقدم التكنولوجي  للتأثيراتوالمتنافرة والتغيرات الداخلية للدول نسبة 

ن عاما ستطيع القول انها مرحلة عشريبرؤية ثاقبة ا لألمركري. لكن عند النظر والعس

من االنتقال. هناك انتقال من نظام القطب العالمي الواحد الى نظام عالمي آخر وال 

يمكن النظر الى كل كن الظواهر تشير الى ذلك باختصار نتوقع تغييرا دراماتيكا  ول

هذه الزاوية. منا منع في مختلف االقاليم واقلياالوضا  



فخامة الرئيس كما تفضلت بذكره مسبقاً من تطورات تظهر معاناة دول منطقتنا من 

تفاقم االزمات الداخلية سياسيا واقتصاديا وامنيا، وذلك بسبب التدخالت 

الخارجية.وقد ادى ذلك الى تعثر برامج التنمية المنسقة على نطاق االقليم، فهل 

وتأمين التناسق االقليمي؟ لدول للخروج من هذه االوضاع هذه اتوجد امكانية لدى 

؟بإقليمناوما هي نظرة ارتريا ورؤاها واستراتيجيتها التنسيقية المتعلقة   

 

 السيد الرئيس/

العنوان االول متشعب ويتفرع الى العديد من المواضيع، التي تحتاج الى التأني 

احدى اهم ازمات االقاليم هي والمزيد من التوضيحات. لذا ساقوم بشرحه باختصار. 

محاولة تأسيس او بناء عالم احادي القطب على نطاق العالم ،والتي جرت بعد انتهاء 

الحرب العالمية الثانية .واقول بان وراءه المؤسسات العالمية، حيث يتم وضع وكيل 

في كل اقليم . واذا نظرنا للمستندات المختلفة والتي توضح االوضاع التي جرت عام 

وقبله ، نجد المساعي الرامية الى تقسيم افريقيا الى عدة اقاليم ،وخلق قوى  2000.

ال  ألنهتعمل بالوكالة عنها، ويحتمي الوكيل بالمؤسسات لفرض نفوذه في المنطقة، 

يملك المقدرات الداخلية، لذلك ونشاهد الكثير من هذه النوعية في جوارنا ،واصفهم 

وغيرها  يملكون قواهم االقتصادية والعسكرية الذاتية بعنترة وفتوة مناطقهم الذين ال

مواصفات  داخلهم. وألنالقوي  بإحساسالتي يمكن ان تخلق الشعور من المعايير 

السيطرة على منطقتك او اقليمك اصبحت تتطلب االحتماء باي صخرة او قوة تدافع 

نصب الوكالة ماعداد الدول التي تتسابق الحتالل عنك يزداد في زمن القطب الواحد 

. بالمنطقة  

 

وكما شاهدناه في السنوات الثالث الماضية وقبلها، ال تعتمد الدول على ثروتها  

الباطنية وكثافتها السكانية، وقواها االقتصادية الحتالل منصب الريادة، بل هناك من 

الدول من تعتمد على طرق اخرى لتصبح قوة اقليمية ،ونتابع ذلك عبر وسائل 

ل المسرحيات الهزلية واالستعراضات المقدمة تعكس ذلك. ان التدخالت اعالمها، وك

زيادة التعقيدات حيث يقوم وكالء  الخارجية التي تتم داخل اي اقليم صغير يؤدي الى

المؤسسات العالمية بغرض فرض نفوذهم في مناطقهم على العمل بالوكالة لتاجيج 

 باإلقليمدافهم الضيقة المتعلقة يملكون اه وألنهمالنزاعات داخل الدول وتعقيدها 

 باإلقليميسعون لالستفادة من النزاعات والتوترات الداخلية للدول لتنفيذ مصالحهم 

حلة االنتقالية نفوذهم فيزداد الطين بلة. ماذا تفعل هذه القوى العالمية في المر وتأكيد

العسكري . قامت ما يمكن تسميتها بالقوى العالمية بكل ثقلها التي نعيشها االن



لغيرهم من الطامحين  باإلضافةمما تملكه من مؤثرات  واالقتصادي وغيرها ،

 منطقة أو امنة في اي اقليم أوبمنصب الريادة في االقليم، بتعقيد اوضاع التنافر الك

، بغرض بث بذور الفتنة، بأنفسهمومجتمع ،بل وباختالق الذرائع واالسباب لذلك دولة 

ني عند قراءة االوضاع. والن االمر كذلك سنعمل على التعمق لذا يحتاج االمر الى التأ

،لكن في البداية يجب ان تمتلك النظرة  لألحداثوالتوضيح واثراء طريقة قراءتنا 

العالم، إال أننا كشعب نريد  السليمة، وحتى وان لم نتحدث على نطاق االقليم او

قة حياتنا المعيشية. ولكن االستقرار والرفاهية ،والعمل لتحسين اوضاعنا وتغيير طري

عن علينا  بالتأثيرفي اي بيئة.. قبل ان نبعد الخطى ، وبما ان هذه االوضاع المقدرة 

والدعوات، بل بالعمل،  باألمنياتنريد استقرارها ايضا ، وال يتأتى االستقرار قرب لذا 

غيره  ونملك البحر االحمر الذي يعطي اقليمنا االهمية االستراتيجية والجغرافية عن

الداخلية على دوله كما تقوم منطقة  لألوضاع باإلضافة بالتأثيركما يقوم  من االقاليم ،

لهادفة على اوضاعنا بعدة معايير ،وهناك رؤانا االيجابية ا بالتأثيرالشرق االوسط 

مجال االستثمارات مع اليمن والسعودية وغيرها من دول لخلق شراكة اقتصادية وفتح 

حماية االمن الوطني فقط بل ايضا  خدمة لالستقرار االقليمي الخليج ليس بغرض 

من دول الجوار وحتى وان  ألنهاوالجيرة الحسنة. ونتحدث ايضا عن القرن االفريقي 

بعض اتجاهاته. بصورة من  نتأثرلنيل البعيد عنا ،لكننا لم يؤثر علينا منبع حوض ا

يمكن تسميته بقسم دول الجوار عامة هذا هو ما نتحدث عنه في سياساتنا الخارجية . و

،وقد عمل خالل اكثر من عشرين عاما على خلق ارضية التعاون االقليمي وشبه 

االقليمي وينبع هذا من رغبتنا وتطلعاتنا كشعب ودولة وحرصنا على اهمية التعاون 

في المشاركة في المحافل الدولية. االقليمي  

 

متاز بالتعاون المشترك خالل العشرين ولكن اذا تساءلنا هل كان جوارنا مستقرا  وي 

 عاما الماضية، سنجد ان اوضاعه كانت تسير الى االسوأ، والسبب هو التدخالت

 الخارجية والدول التي تعمل بالوكالة. عليك السيطرة على كل هذه العوامل المؤثرة،

ر دبلوماسية نشطة وخلق جوار مستقر تعمل من خالله. احيانا  قد نفضل عدم اختيا

الصورة، والسبب يعود الى االزدحام الذي تشهده المرحلة، الرغم من وضوح ب

فنفضل الجلوس جانبا  للمتابعة. فاذا كنا نرغب في ان تهدأ هذه المناطق، وان تصبح 

 فأنها حتى وان كانت مشاركتنا متواضعة ، بإيجابيةاقاليم تتعاون علينا المشاركة 

كما يجب ان تخلق التوعية الالزمة ،حتى ستؤثر في االهداف والتطلعات المرجوة ،

تتمكن من حل التعقيدات الالنهائية ،والتي تضعها الدول الساعي الحتالل منصب 

المحلية. الفتوة في مناطقها، بالرغم من انها عديمة المقدرات وتفتقر الى الثروات 



االقليم  دولة، وفهمها على نطاق أليادراك االزمات المحلية تعمل القوى الواعية على 

،لكن اذا قمت بالتغاضي عن المصالح المشتركة ،ووضعت مصالحك الخاصة اوال 

،مفضال  االرتماء في احضان القوى الخارجية، وتاجيج الصراعات الداخلية للدول 

حتى تتحكم في دول وحكومات وشعوب الجوار، فان هذا االمر سيؤدي الى عرقلة 

التجارب السابقة ،والتي اكدت ر من الكثير من وقد اخذنا العب ا.تقدم اقليمنا ومنطقتن

التعاون المشترك القائم على تقديم المصالح  ألهميةغير االناني  فهم الصحيحعلى ان ال

المشتركة اوال ، له اهمية كبيرة في االدراك المسبق للمكائد الخارجية. كما ذكرته 

يم الواضحة ونعرف مسبقا  تستند سياساتنا الخارجية على ارضية راسخة من المفاه

تماما ما علينا وما يجب علينا فعله ومدى احتياجنا له. كثيرا ما نردد بان هذه الدولة 

وهذا الشعب ليسا للمبايعة في اسواق الخردة وبعد كل هذا النضال والتضحيات اتي 

اهدافنا لن ندخل يها ونحن نسير الى االمام محددين قدمناها والمرحلة التي وصلنا ال

ذبات تدفعنا الختيار لالنضمام الى اي من الجهات المتنافرة التي قسمت اقليمنا في تجا

الى اقسام عديمة الفائدة. ما نريده هو استقرار هذا الجوار واالزدهار والتعاون وحتى 

ايمانا منا بان الفضاء رحبا  بهدوءتزيل غيمة الفوضى التي تحجب الرؤية نعمل 

 وواسعا امامنا.

 

نتقل االن الى الشأن الداخلي. حيث شهدت االعوام الماضية تحقيقنا فخامة الرئيس ن

للعديد من االنجازات في برامج ضمان االمن الغذائي والبنى التحتية وغيرها من 

المشاريع التنموية الضخمة. والتي تظهر اننا في طريقنا نحو الوصول الى مرحلة 

يلة المقبلة؟القل افضل. ما هي نظرتك لمستقبل ارتريا في االعوام  

 

 السيد الرئيس/

على هذا السؤال ،فكل شخص يعلم فهمنا  لإلجابةمن الصعوبة القيام بمعادلة حسابية 

ولكي اصل للنقطة التي تلي ذلك  المشترك لبرامج التنمية وما قمنا به من برامج ،

ان هذا الوطن هو وطن لكل  بعض الحقائق التي يعلمها الجميع.كمصادر  سأذكر

ن، ونعلم جميعا كيف حققنا حريتنا واستقاللنا ،حيث قدم الشعب اغلى االرتريي

التضحيات لتحقيق طموحاته المشروعة في بناء ارتريا المزدهرة. واذا فكرنا فيما 

بق قدمناه مهرا  لعيون الحرية ،سنجد بان فهمنا مشترك ،لكن السؤال هو هل تتطا

جميعا  يجب ان تتماشى  هو وطن لنا لذا والن هذا الوطنتطلعاتنا مع الواقع ام ال ؟..

كل برامجه وثرواته ومختلف خططه االنمائية مع هذه التطلعات. فإذا ما حددنا ما هي 

علينا اوال  من شعبنا ،وفي اي مرحلة يتواجد.نوعية الحياة المعيشية للغالبية العظمى 



ألن نوعية تضييق هذه الهوة التي ورثناها عن االستعمار، او جاءت بمختلف االسباب 

الحياة المعيشية لشعبنا ليست متساوية ،لذا علينا العمل على تضييق الفجوة بين 

المحظوظين والمحرومين من الفرص . بين من يكد ويجتهد ،ومن يضارب هنا 

وهناك. كما علينا تضييق الفجوة في نوعية الحياة في الريف والمدن وغيرها من 

ذا الوطن . ان هدفنا النهائي هو تضييق هذه ه ألرجاءالمواقع الجغرافية المختلفة 

الفجوة ،ولتحقيق البد من ان تضع في االعتبار في البرامج التنموية التي نضعها 

الخطط التنموية التي تحقق ما نصبو اليه. كما علينا المحافظة على استمراريتها ،الن 

ور نحو االفضل قطعة، بل برامج قابلة للتطهذه البرامج عليها ان ال تكون انية ومت

التضحيات  وهذه ليس امنيات واحالم يقظة ،بل تطلعات واقعية لشعب قدم أكبر

 وأعظمها..

 

الحديث عنها ،  وباإلمكان.التطلعات من البديهي ان نتساءل عن كيفية تحقيق هذهو

وتقديم التوضيحات لما انجزناه في كل قطاع واقليم على حدة. لنحقق ما وضعناه 

هي االقليم التنموي  داف قمنا بتقسيم ارتريا الى ثالثة اقاليم تنموية،نصب اعيننا من اه

حمر ،واالقليم التنموي الذي يبدأ الشرقي وهو االقليم المحاذي والمطل على البحر اال

من اقصى نقفة مارا  بالشريط الحدودي الى مرتفعات االقليم الجنوبي واالوسط 

ربي. لكل واحد من هذه االقاليم مميزاته ،واالقليم التنموي الثالث هو االقليم الغ

الجغرافية والمناخية ،وامتالكه للثروات الطبيعية المختلفة لذا فان البرامج التنموية 

ولكي ال يتحول  االقاليم تتماشى مع هذه المميزات.التي نقوم بها في اي اقليم من هذه 

ا امتالك خطط االمر الى مجرد تطلعات عامة ،وحتى نحقق هدفنا المنشود ،علين

ملموسة حتى وان لم تكن هذه الخطط قد انجزت بالكامل، وقابلة للتنقيح مع الزمن. 

التنموية حسب ترتيبها في سلم اولوياتنا ،نجد ان المياه بمختلف  ألهدافناوعند النظر 

من برامجنا دون  أياببساطة لن نتمكن من تنفيذ  ألننااستخداماتها تحتل الصدارة ،

وافرة من المخزون المائي ،نسبة للدور االساسي للمياه في العملية  امتالك كميات

التنموية. قد تكون لدينا امكانية ضخ مياه البحر ،لكننا لسنا بحاجة الى ذلك، كما هناك 

مصادر مائية اخرى ،لذا عملنا خالل االعوام الماضية على اثراء مخزوننا من المياه 

الذي  -ضمان امننا الغذائي  كميتها. وألن في مختلف ارجاء الوطن ،بغض النظر عن

هو في حد ذاته ليس هدفا  نهائيا ،حيث علينا بعد ضمان امننا الغذائي ان نواصل 

وبما أن كل البرامج ترتبط بالمياه ولتحقيق نسب نجاح عالية في كل برامجنا  -المسير

ساليب علينا امتالك برنامج واضح ليس في عملية حفظ المياه فقط، بل بطرق وا

ار نسبة استخدامها. كما يندرج ضمن هذا االطار ايضا  االستفادة من مياه االمط



الزراعي والحيواني واالقتصادي للدول. من اجل العمل لدورها المقدر في القطاع 

على زيادة المخزون المائي لدينا استراتيجية خاصة ،كما لغيرها من المشاريع 

بها. كما توجد ايضا  برامج الترشيد  والبرامج الموضوعة والخطط المتعلقة

واالستخدام االمثل للمياه في كل القطاعات، لذا يمكننا القول ان ما قمنا به في مجال 

حو تحقيق ما نرمي اليه من اهداف.حفظ المياه قد دفعنا الى االمام خطوات ن  

 

التوسع  لكميات المياه المخزنة باإلضافةلضمان الغذائي الشامل يجب علينا ولتحقيق ا

في مساحة االراضي الصالحة للزراعة واالنتاج السنوي ونوعية المحاصيل التي 

ننتجها ويمكننا القول في هذه الوقت اننا نسير نحو هذا المسار، وضعا  في االعتبار 

. هناك االستثمارات الضخمة التي تلي قيامك ببناء السدود والخزانات لحفظ المياه

المخزنة التي تحتاج لنظام ري متكامل، والذي يحتاج ايضا  مسألة توصيل المياه 

لنصل الى  ال هو من اين ستاتي هذه الطاقةبدوره للطاقة الالزمة لتشغيله . والسؤ

 اقصى امكانية لالستفادة من المياه المخزنة، علينا القيام باستثمارات في هذا المجال

مستفيد أخيرا  من نتائجها. مثل هذه البرامج باعتباره هو ال بأهمية.وتوعية المواطن 

التحكم والضبط في نسب المياه المستخدمة ،قمنا في هذا المجال بالقيام  وألهمية

بتوعية شاملة ومستمرة. نحن نتحدث عن الطفرة التي سنحدثها خالل هذا العام 

، فبالرغم من اننا لم نقم بتنفيذ كل ما نطمح اليه من برامج ،إال أنه وضعا  في  2015.

والثروة الحيوانية والبقوليات ،والثروة  الزراعةبار الصناعات المتعلقة بمنتجات االعت

البحرية والمحاصيل النقدية، والفرص التي يمكننا استغاللها ،نحن على اعتاب مرحلة 

القول اننا قمنا ببرامج معقولة وراضون عنها، ليس في مجال  العام. ويمكنناجديدة هذا 

جنبا الى جنب مع البرامج التي ايضا  الطاقة التي تأتي  بل هناك حفظ المياه فقط.

ها الى نستفيد فيها من مخزوننا المائي ،حيث يحتاج برامج حفظ المياه واالستفادة من

نعاني من نقص في الطاقة الفاعلة على مدار اليوم ، لذلك الطاقة الالزمة لتشغيلها. 

 ألهميةخدمات الكهرباء . ونسبة عملنا على تحسين استراتيجيتنا المتعلقة بالطاقة و

المشاريع الزراعية والصناعات الغذائية المتواجدة به  بإعطاءاالقليم الغربي قمنا 

االولوية في الحصول على خدمات الطاقة. هناك خدمات محددة في ضواحي فانكو 

وعلي قدر وتسني باستثناء هيكوتا، وشماال خصصنا لمناطق اغردات وافهمبول 

لعا ومنها الى الشرق برنامج خاص بها ، ولدينا برنامج لمد خدمات وكركبت حتى س

الطاقة التي تشمل شمال افعبت وحتى نقفة. كل هذه البرامج تتماشي مع البرامج 

المياه وضمان االمن الغذائي. وفي مجال  الزراعية والتنموية وبرامج حفظ وتوفير

برامج بدأت في انتاج القطن ضمان االمن الغذائي قمنا بتجربة برامج واسعة وهناك 



للمحاصيل النقدية  باإلضافةوالسكر والزهور وغيرها من المحاصيل المختلفة ،

 االخرى. 

 

عند الحديث عن الغذاء نعاني من ازمة القمح ولكي نخفف من الضغط الذي يحدثه 

استيراد القمح والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل االخرى في اقتصاد هذا الوطن 

ك برنامج عريض حول ما يجب علينا عمله في مجال ضمان االمن الغذائي، كما ،هنا

ان الثروة الحيوانية وانتاج اللحوم وااللبان هي من البرامج التي تحتاج لخدمات 

كهربائية متواصلة، وألن مد الخدمات الكهربائية من مصدر مركزي واحد احادي 

خدمات كهربائية  بإدخالتطوير هذا المجال ، قمنا بالشبكة الى كافة االقاليم ليس مجديا  

بعد الطاقة حيث نحتاج الى طرق  تأتيالبنى التحتية مناطق  منفصلة فيما ذكرته من

مسفلتة من والى ما نسميها بمراكز االقتصاد والتنمية واالنتاج ،تتماشي مع التوسع في 

اشي مع الثروات المائية وخدمات الطاقة ، وللحصول على شبكة نقل سريعة تتم

حركة االسواق وتسهيل حياة المواطنين ،البد من تهيئة بنية ارضية فاعلة. وهناك 

برامج ضخمة تتعلق بالنقل البري والجوي والموانئ تم وضعها جانبا  ليس لعدم 

احتياجنا لها ،بل الن هناك اولويات اخرى يتطلب انجازها اوال حتى تفتح الباب 

مينائي مصوع وعصب واقامة مطارات تتناسب  لغيرها من المشاريع ،ومنها توسعة

ط سكة والمعايير الدولية في خدماتها االقليمية والداخلية. كما تأتي مهمة مد خطو

 باإلضافةالطرق ،مع وضع خط التلفريك في االعتبار ،الحديد الذي يرتبط مع بناء 

ميز للحركة النشطة داخل مختلف ارجاء الوطن ومع دول الجوار . ولخلق جوار يت

بالشراكة يجب ان نقوم بمد شبكة من الطرق المسفلتة مع دول الجوار في السودان 

يجب ادراج البنى التحتية التي تنفذ داخل بوتي واثيوبيا وغيرها من الدول. ووجي

الوطن ضمن هذا البرنامج. ان ناتج كل هذا هو بنى تحتية سليمة انشئت بصورة جيدة 

ى البشرية التي نحتاج لها في تنفيذ كل ما تحدثنا ومتطورة ،كما يجب ان تتوفر القو

عنه ،من برامج اقتصادية وتنموية، في مجاالت الزراعة والصناعة والخدمات 

السياحية وغيرها من المناشط الفاعلة ،في التحركات الدولية واالقليمية والتحدي 

برامج ما ينفذ في مناطقه من  بأهميةاالكبر الذي عملنا عليه هو تثقيف الشعب 

منها. قبل الدخول في مواضيع اخرى واسعة اقول  ومشاريع يعتبر هو المستفيد االول

جديدة ،لكن هناك بعض االمور التي م هو عام االنتقال الى مرحلة  2015.ان العام 

يجب علينا تأكيدها خالل الشهور الثالثة القادمة ،ففي االعوام القليلة الماضية قمنا 

والمعدات التي كنا نعتبرها في  اآلالتالكثير من  بإدخالفعلية بهدف رفع مقدراتنا ال

وقتها كثيرة علينا ولكن وضعا في االعتبار ما نطمح اليه من انجازات ،علينا مضاعفة 



والمعدات ويجب ان يتحقق ذلك قبل خريف هذا العام  استعداد القوى  اآلالتعدد هذه 

ن تعليم وتنظيم وتوعية اعداد كبيرة من تمكنا م وألنناالبشرية للعمل يفوق مقدراتنا ،

ليس لدينا حرج من البدء في تنفيذ برامجنا االساسية. نحتاج ايضا  القوى البشرية ،

و المعدات والوقود وغيرها من اللوازم لتنفيذ هذه البرامج  واآلالتللثروات الطبيعية 

 شهور. أما ة باعطائك اجابة واضحة اذا ما سألتني بعد اربعة او خمس ،لذا ساقوم 

م هو مدخلنا لمرحلة جديدة وسنرى ما تخبئه السنوات القليلة  2015.االن فان العام 

بما تم انجازه. بإخبارك وحينها ساقوم  2015،لذا لنصبر حتى منتصف العام القادمة   

 

فخامة الرئيس في خطابك الذي القيته في الذكرى الثالثة والعشرين لالستقالل كنت 

داية إجراءات صياغة دستور للبالد ، ماذا يعني ذلك ؟ وضعاً في قد أعلنت عن ب

، وماهي الخطوات التي 1997االعتبار الدستور الذي تمت المصادقة عليه في العام 

اتخاذها حتى االن بهذا الخصوص؟ تم  

 السيد الرئيس/

 الكل يدرك عدم وجود تلك الوثيقة ، لذا ال اود الدخول في جدلية وجودها أو عدمه ،

لكن ما اريد قوله بأنه وفي خالل الخمسة عشر عاما  الماضية، واجهتنا تحديات جسام 

داع للخوض في االسباب ودنا ومسيرة تطورنا ، وليس هنالك ظلت تهدد وج

والمبررات. المعوقات والتحديات التي خلقتها التدخالت الخارجية قد أثرت سلبا  في 

موت الدستور المذكور قبل االعالن عنه ،  مسيرة تطورنا السياسي، وهذا ما ادى الى

قبل عشرة اعوام والعمل بناء  الطوارئحالة  بإعالنا دفع البعض الى المطالبة مم

عليها. لذا ال ارى ضرورة الدخول في معمعة بخصوص وثيقة ماتت عمليا  قبل 

االعالن عنها ، بغض النظر عمن صاغها ، وعن مضامينها وتوجهاتها ، الن ذلك 

والخبرات الثرة التي  جانبية . ان التجارب التي تم خوضها ا الى قضاياسيجرن

اكتسبناها خالل المرحلة الماضية ، جعلتنا اكثر نضجا  ، كما ان الصورة اصبحت 

اوضح لدينا، وانطالقا  من تجاربنا وخبراتنا تلك ، يجب ان نؤسس لنظام سياسي ليس 

جوات ، ويؤدي في ذات الوقت الى لسد الفجوات فحسب ، انما لمنع حدوث تلك الف

في طبيعة ونوعية الحياة في المجتمع، ويردم الهوة بين مختلف  جوهريةتغييرات 

قطاعاته . علي العموم هنالك جهة تم تكليفها لصياغة دستور بغض النظر عن 

فاألمر المهم هنا هو العمل ، وفي نهاية المطاف  فالشيءاالعالن عنها او عدمه ، 

ستجريها ؟ ما طبيعة البحوث والدراسات التي ماذا ستفعل ؟ والجهة، متروك لتلك 

ومتى ستنتهي من صياغة المسودة ؟ كلها قضايا تخص الجهة المكلفة وهذا االمر ال 

يحتاج الى التجاهر والعمل الدعائي وممارسة العالقات العامة بغرض االستهالك 



وسائل االعالم  بإمكانا يحين الوقت ندرك تماما  واقعنا الراهن ، وعندم ألنناالمحلي ، 

أن تحاور الجهة المكلفة حول طبيعة مهامها والمنهجية التي تستند عليها في عملها ، 

وهذا هو المهم. ما يجب ان يدركه الجميع ان الدستور ليس في حد ذاته غاية ، انما هو 

وتأني لتحقيق  وسيلة لتحقيق الغايات واالهداف الكبرى، لذا يتطلب االمر العمل بهدوء

ما نصبو اليه وفق توقيتاتنا المحددة، والدستور يعتبر قضية داخلية بحتة وليس 

لالستهالك الخارجي أو ارضاء لآلخرين ، فضال عن كونه وثيقة ذات افق اوسع 

عندما يحين الوقت من حق الجميع ان التعرف  وبالتأكيدلخدمة االجيال المتعاقبة ، 

وثيقة تخص المجتمع عموما  ، وهي ليست منزلة كالقرآن  األنهعنها ويضطلع عليها ، 

أو االنجيل ، انما هي سند يتضمن مصالح المجتمع العليا ويعكس واقعه المعاش ووفق 

القول انه خال من اي عيوب ، فالعيوب والنواقص التي  ال يمكنمراحل تطوره ، لذا 

حلة من مراحل تطور تظهر يمكن تالفيها وتصحيحها وفقا  لظروف ومتطلبات كل مر

الباب مفتوح لكل مواطن يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة على االسهام ،  المجتمع،

أن يفعل ذلك بأي وسيلة متاحة. واذا رجعنا الى الوراء قليال  سنجد أن قضية  بإمكانه

صياغة الدستور ليست وليدة اللحظة ، انما هي عملية بدأت منذ وقت طويل ، وقد 

فيها سواء عبر آرائهم ، أو من خالل تقديم اوراق بحثية ومقترحات  ساهم الكثيرون

بصد د دخول مرحلة جديدة، فان االعالن عن مسودة دستور  وألننابهذا الخصوص. 

 انتقالي قد جاء في وقته المناسب.

 

حسنا السيد الرئيس، فيما يتعلق بموضوع هجرة الشباب سبق وأن طُرح هذا  -

عكس هذه الظاهرة هناك شباب كثر صمدوا داخل  الموضوع عدة مرات. وعلى

من اجل بناء وطنهم. هل هناك برامج  بإخالص وتفانوطنهم وما زالوا يعملون 

الشباب وكيف يمكن مكافأتهم عن ما ابدوه من صمود وتفان ؟ لهؤالءوضعت   

 السيد الرئيس/

لم بأن الذين يجب ان نع عن الذين غادروا هذا الوطن ولكن نعم ال اريد الحديث كثيرا

واصبحوا ضحايا  او من بيئتهم المحيطةبتشجيع من أسرهم  دفعوا للهجرة سواء

ان الحياة في الخارج افضل وأن االجور خيالية لهذه المهنة أومشكالت عديدة بحجة   

كل الظاهرة التي تتكرر بشفي داخل الوطن، كثيرون جدا. هذه  باألجورتلك مقارنة 

وستتواصل  إليقافهافي الماضي عدة محاوالت جرت  يومي حيث غدت حربا معلنة،

مستقبال. ان هذه الظاهرة هي نتاج الحرب المعلنة التي استهدفتهذه المحاوالت   

الخمسة عشرة عاما قدمنا االقتصادي واستقرارنا خالل سيادتنا وبرامجنا التنموية وت

الذين  بهؤالء موضوع آخر، اما فيما يتعلقماضية. كيف نتصدى لهذه الحرب فهذا ال



يعتقدون أنها أرض االحالم أو بالد الخيرات فهم قد يعودون الىتركوا وطنهم الى من   

فرصة للثراء السريع دوا فيه رشدهم يوما ما ويدركوا ان ال بديل لوطنهم الذي لم يج

لمنحى وهناك دراسة اخطأوا واختاروا هذا اوقت الراهن. هناك الكثيرون الذين في ال

جوانبه ا الموضوع الكبير المرتبط في بعض بوثائق قانونية حول هذة متكاملة مرفق

الجانب المحزن ان ضحايا هذه وفي جوانبه االخرى بخطط تآمرية.  بالبعد االقتصادي

. هو كيف يمكن معالجة هذه وحدهم. االمر المهم هناائم المنظمة هم الشباب الجر  

 

اجراء دراسة ل عاطفي بل ال بد من عامل معها بشكانها ليس مسألة يمكن التالمشكلة 

ة في ارتكبوا جريم هؤالءيقول ان ن ثم ايجاد الحلول لها. البعض قد دقيقة للمشكلة وم

تمون لهذا الوطن ومن واجب الحكومةفانهم مواطنون ينانفسهم ولكن مهما كان االمر   

لخوض فانا ال اريد ااشكالياتهم أينما كانوا. وعلى كل والشعب ان يساعدهم ويحل 

هذا الوطن القوى االشارة اليه هو ان لدينا في كثر في هذا الموضوع ولكن ما أريد ا

التي استطعنا ان ننفذ من خاللها برامجنا ومشاريعنا الكبيرةالبشرية الكافية   

ي مشاريع في المستقبل. ففما الماضية وهي ستنفذ ما تبقى من خالل الخمسة عشرة عا

رب عسكرية فحسب بل لحرب لم نتعرض لحضية خالل الخمسة عشرة عاما الما

وتقييد حركتنا وحملة تشويه منظمة استهدفت عزلنا ودبلوماسية وسياسية اقتصادية 

بحيث نعيش  واحتجازنا ذهنيا وعضوياو مشاريع بحيث ال نستطيع تنفيذ اي برامج ا

ريجيا تدتستهدف امتصاص قدراتنا على الفعل هذه المؤامرة التي في حالة قلق دائم . 

دون ان  االقتصادية او الحؤوله قد يكون من بينها اعاقة حركتنا تشتمل على عدة اوج

شباب الى الخارج غيرها ، حيث تعتبر مسألة تهجير النحصل على عائدات الذهب او 

بالتفصيل المطول وجه للعدائيات يمكن الحديث عنها هذه االجندة. كل هذا األضمن 

يوط منذ البداية بل كنا واعين لخؤخذ على حين غرة د قوله اننا لم نولكن ما او

نفسه هو لماذا كل هذه العدائيات؟ ان الهدف هو تقييدنا المؤامرة. والسؤال الذي يطرح 

وصلنا الى هذه  نعيش في عزلة مستمرة وحالة قلق دائم كما ذكرت آنفا. اذا وجعلنا

بد من  تحقيق هدفهم ال ينجحوا فيلك يعني العيش في الظالم. وقبل ان الحالة فان ذ

حدا من خالل تحديد مسارنا هذه العدائيات ونضع لها لكل اوجه  نتصدىجانبنا ان 

يلهينا أو لعوائق دون ان نكترث لمن يريد ان به مهما كانت العراقيل وا كوالتمس

التصدي الذي تمسكنا به ليمين او على اليسار. وعبر اسلوب ينحرف بنا على ا

الماضية. عودة  خالل الخمسة عشرة عاماكثير من المؤامرات عنا ان نحبط الاستط

داخل الوطن هناك فئات مختلفة للشباب حتى في داخل الوطنلموضوع الشباب في   

البعض : اين يوجد فيه من قبل االعالم. ربما يتساءل وهذا موضوع ينبغي التركيز 



ذ البرامج تنفيآخر وهو كيف تمكنا من ب؟ وهذا السؤال يسوقنا الى تساؤل الشبا

اآلن؟ هل نجحت برامجنا ألننا وفرنا اآلليات والبلدوزرات أموالمشاريع الكبيرة حتى   

كل هذه مكمالت ولكن ل شراءه بالعمالت الصعبة؟ بالطبع وفرنا الوقود من خال ألننا

بتفان داخل الوطن. وجود قوى بشرية تعمل ل في تنفيذ هذه البرامج يعود الى الفض

يشاركون في العمل رغم وجودهم داخل الوطن وهم يهيمون هناك آخرون ال  

العمل وينتجون بجد ون في ميادين على وجوههم من غير هدف بينما ينخرط اآلخر

اشخاص. وال يقاس  يساوي عشرة هؤالءجتهاد. وفي اعتقادي ان كل شخص من وا

برالعمل فقط بل أيضا بنوعية العمل ونوعية االنتاج حيث تعتذلك بعدد ساعات   

. هذه المساهمات كبيرة جدا  

 

ل زيادة اآلليات فان انتاجنا لن يزيد من خال 2015واذا تحدثنا عن برامج عام .

التجربة والخبرة يادة كفاءة القوى البشرية حيث ان العمل ولكن من خالل زوالمعدات 

السؤال:  واخير نأتي الىد وتصقل بال شك عبر توفير البيئة التحفيزية للعمل. ستزي

ان نحصل على مقابل أو دون ان ان ما نقوم به اآلن دون ؟ هؤالءكيف يمكن مكافأة 

لالنطالق بشكل ثابت  ألرضية المالئمة التي نرتكز عليبطوننا يهدف الى تهيئة انمأل 

األرضية ال بد من دفع التكاليف أو سميها لخطى. واذا كنا نريد أن نخلق هذه ا

في حتى نحقق الهدف.من تحمل هذه التكاليف  آخر حيث ال بد شيءأي التضحيات او 

نطلق العنان لآلمال بأننا  ينها أنالوقت الراهن من الصعب الحديث عن مكافاءات بع

ت برامجنا في مختلف وكذا. ولكن اذا نجحأو تعويضا بمقدار كذا  قدم مكافأةسن

اع الصناعي وقطاع الخدمات وغيرها القطاع الزراعي والقطالقطاعات مثل 

األوفياء  لهؤالءالتعويض اح فإن هذه األرباح هي العائد او ت في جني االربوشرع

ن اجل بناء هذا م انهارو الذين يعملون ليالنساء ، الكبار والصغار من الرجال وال

هذه البرامج ال تحصل في المقابل  الشعب التي تنشط في تنفيذالوطن. ان قطاعات 

فئات كثيرة ال تحصل لى سبيل المثال هناك مات المياه ع. اذا نظرنا الى خدشيءعلى 

حيث تتوفر الخدمات الى  تبدو الصورة مضللةلمياه النقية. في بعض المناطق قد على ا

الحال ينطبق على الخدمات موجودة في كل مكان، ايضا تجعلك تشعر بان هذه حد ما 

ء رغم خدمات الكهرباالمناطق لم تحصل على مات الكهرباء حيث توجد العديد من خد

االشارة الى قاللنا. ودون ان نذهب بعيدا يمكن عشرين عاما على استمرور اكثر من 

ن على السكان الذين يحصلولمحيطة بأسمرا . ايضا كم هي نسبة بعض القرى ا

بالنسبة للخدمات ويمكن طرح تساؤالت مماثلة خدمات المواصالت السريعة ؟ 

ث اآلن ال يمكن الحدير هذه الخدمات.ل الجاري هو لتوفيفإن العماالخرى وبالتالي 



ر عملية ألننا ال نملك وغيرها من تعويضات غيعن مكفاءات وزيادة في المرتبات 

الوصول واردنا معروفة للجميع. اذا أردنا مخفية أو كنز مستتر ألن ممصادر ثروة 

توى عدة برامج تنموية على مسء االقتصاد المنتج من خالل تنفيذ الى الهدف وهو بنا

طلوب لتنفيذ هذه البرامج. ومن الزمنى وحجم الجهد المالوطن ال بد من تحديد الجدول 

من خالل التضحية ين فقط وهما اما الشروع في العمل االختيار من بين خيارين اثنثم 

يك اليوم العمل واالستمتاع بما يتوفر لد تأجيلة اليوم من اجل غد أفضل او برفاهي

فة ألن تجربتنا التاريخية تعلمنا ما نختار هذه مسألة معروأيهوترك حياة الغد للغد.!!

 الكثير. 

 

والدم من وقدمت الروح والعرق قدمت التضحيات واستشهدت فالناس في الماضي 

لهدف ولكنه ليس الهدف الكامل االستقالل حيث تحقق ااجل هدف واحد وهو تحقيق 

الكريمة والشريفة فير الحياة ة فحسب بل ال بد من تواالستقالل ال يعني رفع الرايألن 

نفكر في اريد قوله انه ليس المهم ان وهذا يتطلب دفع تضحيات اخرى. ما  للجميع.

ه اآلن بل ال بد من العمل من مستوى الحياة الذي نعيشاالجر الذي نحصل عليه أو 

المحصول الجمعي على نا وبذلنا الجهد كل في مجاله فإن المستقبل ألننا اذا عملأجل 

سيساهم في تغيير مستوى الحياة للشعب وى الوطن سيكون كبيرا وهو الذي ستم

او تعويض للذين يقدمون التضحيات  ةمكافأمبالغ محددة تقدم كعن عامة. اما الحديث 

في ادنى أو اعلى  غير محله وال يحق لك كمسئول حكومياليوم فهذا حديث في 

الفائدة ن التعويض هو عبر الفرص ال المستويات ان تحدد قيمة معينة للتعويض عن

ما ذكرت. اما القول بان عبر العمل واالستثمارات الحالية كالجماعية للكل التي تأتي 

ال  لذاك فهذا حديث ير مرئية وسوف تدفع كذا لهذا وكذاالحكومة تملك امواال غ

 يتماشى مع ثقافتنا.

 

ين وتتمثل في تحسللشعب عليها المخلصون هي فائدة جماعية  ة التي يحصلان المكافأ

اكن التي عليه او نوعية المس يحصلونالغذاء الذي نمط الحياة سواء من حيث نوعية 

ون عليها من صحة وتعليم ومواصالت وحياة او الخدمات التي يحصليقيمون فيها 

وتقولوا لهم سنفعل لكم كذا وكذا  انا أقول دائما ال تضللوا الناسرفاهية مريحة.

التفكير في مشروع ما احالم غير واقعية. صحيح انه يمكن وتجعلونهم يعيشون في 

م باآلمال ال يمكن خداع الناس وتعليقهزه ولكن والعمل على تنفيذه ومن ثم انجا

ة كذا وكذا وان الحياة ستتحسن في بان المرتبات ستزيد بنسبالوهمية من خالل القول 

النأي عنها وعدم  كذا وغيرها من ترهات فارغة ينبغيفترة وجيزة وسنفعل كذا و



ارات كما ان التضحيات وتحتاج الى استثم تقتضي المكافآتا في ثقافتنا. ان تكريسه

مل والجهد المضاعف. ان تغيير نمط بالتمنيات واالحالم بل بالعت ال تأتي المكافآ

نظريا عبر الرؤى الواضحة وانتهاج يأتيالحياة يمكن ان   

والعمل وحده. عليه فإن حقق عبر العمل ولكن عمليا يت ،محدداسلوب فلسفي وفكري 

في  افل على دخل كأما من يقول انه ال يحصت لم يأت وقته ، ديث عن المكافآالح

واختار ان نقفة التي يحصل عليها ال تكفيه  1000.نقفة او  500.مبلغ هذا الوطن وان 

فاه انه سيحصل على معونة الرلخارج لكي يحصل على مرتب افضل او يذهب الى ا

وسوف نلتقي مرة  ما شئتك فإننا نقول له: ل ،عملالجتماعي حتى لولم يجد فرصة ا

اخرى الى اما اذا تعلم من الدرس وعاد مرة  بل،مرحلة محددة في المستقاخرى بعد 

 وطنه فهذا جيد.

 

سيادته يعتمد بالدرجة ان ضمان بقاء الوطن والحفاظ على  جميل السيد الرئيس ،

اتنا الدفاعية؟ برامج محددة لتعزيز قدراعية . هل هناك ى على القدرة الدفاالول

السؤال هناك موضوع الجيش الشعبي . نريد ان نسأل كيفوباالرتباط مع هذا   

بحيث ال تؤثر على لشعبي من برامج تدريبية او غيرها يمكن انجاز مهام الجيش ا

 العمل واالنتاج؟

 

 السيد الرئيس/

الحديث هنا عن برامجنا الحصاد . ال اريد حته مرتبط بفصل هذا السؤال الذي طر

الجيش الشعبي اود ان أعيد ذكر بعض الحقائق لدفاعية ولكن بما انك اثرت موضوع ا

هو الجيش  أن نسأل ما هو الجيش الشعبي ؟ او ما جميعا. أوال يجب التي نعرفها

جيش هذا بكلمات موجزة ان هي قوات الدفاع في نهاية المطاف؟ النظامي أو ما 

عقيدتنا الثابتة وال يمكن تغييرها في أي حال من االحوال لوطن هو الشعب ، هذه هي ا

الدفاع عنه العالقات العامة. فالوطن ال يمكن ليس كالم سياسي او بغرض ا وهذ

مختلف الحربية ومتخصصين في يش يقوده ضباط تخرجوا من الكليات بواسطة ج

آثر ، بل الشعب هو الوحيد صنع الم ولهم باع طويل فيالمجاالت المهنية العسكرية 

هو الجيش فهذا نقول ان الشعب  على الدفاع عن وطنه وحماية سيادته. وعندماالقادر 

شعب يجب ان عمل. معنى ذلك ان الكالم بل ال بد من تحويل ذلك الى  ليس بمجرد

وتأهب دائم. على عكس ذلك اذا كان هناك من يتحدث عنيكون في حالة استعداد   

تقييدنا تحدثت سلفا عن محاوالت مغايرة فهو يعيش في فضاء خارجي. او فلسفةعقيدة 

الوطن الحصار والحظر االقتصادي وتفريغ  الماضية عبر مؤامراتالل السنوات خ



بان هذا المؤامرات ال يفهمون ولكن المشكلة ان من يخططون لهذه  من قواه البشرية ،

المسألة الثانية هي مسألة شعبه. الوطن جاء عبر الشعب وان جيش هذا الوطن هو

هناك قطاع من الشعب الجانب فسأقول لك ان ظيم والتأطير. اذا سألتني عن هذا التن

خمسة عشرة عاما مضت. هل كنا محتاجين الى الدفاعات لمدةظل مرابطا في   

وبرامجهم. ومن جانبنا قلنا العداء ان نبقى هكذا اسرى لخططهم ذلك؟ ربما أراد ا

ا من القبول به او ربما تأتي تطورات في يوم ما لذعلينا هذا الواقع ال بد رض لما فطا

العدل خمسة عشرة عاما وما زال. وليس من في هذه الدفاعات لمدة رابط جيشنا 

يحرسون حدود الوطن حن هنا نمارس حياتنا الطبيعية وهم واالنصاف ان نبقى ن

تزقة بل اوفياء وهم ليس مرمن هذا الشعب هم جزء  هؤالءال هذه السنوات. ان طو

خلف  انهارو الذين يعملون ليال وهؤالءيعيشون في الدفاعات لوطنهم. ان الذين 

وحدهم ؟ هل النهم هذا الوطن وحمايته ولكن لماذا هم الدفاعات يساهمون في بناء 

أخذها في غيرهم؟ هذه األسئلة يجب ام انهم يحصلون على حقوق اكثر من لعنوا 

الموضوع. ثمة موضوع آخر مرتبط بذلك وهو موضوعاول هذا االعتبار عند تن  

يتم توزيع أفراد لستة أو السبعة سنوات الماضية لم الخدمة الوطنية. ففي خالل ا

ان القوة هذا الجانب، على أساس الوطنية في الجيش حيث جرى اهمال  الخدمة

ماالتتكون كافية للتصدي ألي طارئ. صحيح ان احتالموجودة في الجيش ربما   

ع نخرج عن مسارنا مواردة في اي لحظة ولكن يجب ان ال االستفزازات العسكرية 

سلوب الذي اتبعناه ادي تطورات جديدة. هذا االترك القوة الرادعة في حال حدوث 

الطريق. ان لخدمة الوطنية رمي بهم على قارعة كبيرة حيث ان اعضاء االى خسائر 

في كل عام الذين اكملوا الصف رات اآلالف من الطالب تصل الى عش اعدادا كبيرة

تؤهلهم لدخول الكليات ظلوا يهيمون على وجوههم  الثاني عشر ولم يحرزوا نتيجة

ان الحديث المهني في ساوا.  التأهيلح برامج توزيعهم في الجيش ولم تنج حيث لم يتم

 ىضمن المحاوالت الرامية الوطنية كثير وفي بعض جوانبه يندرج عن الخدمة ال

ار الطاقات ما يهمنا هنا هو العمل على عدم اهد االحتجاز. ولكننا رهن تقييدنا وابقائ

 كنهم من المساهمة في جهود الدفاع عن الوطنوالتفكير في وضع برامج تمالشبابية 

البرامج التي نعمل على تنفيذها.ة اسرهم من جانب آخر وهذا جزء من ومساعد  

 

وتحتاج الى تفعيل بين الشعب يعتبر قوة كامنة شعبي، فإن عودة لموضوع الجيش ال

نطقة وفي كل اقليم التدريب الدوري في كل ماء برنامج الحين واآلخر ولهذا السبب ج

سم الحصاد. عندما نتحدث عن الجيش ان ينتهي قبل حلول مووالذي كان يجب 

ت حيث ان افراد قوافهو جزء من قوات الدفاع االرترية المحلي او الجيش الشعبي 



يش الشعبي الدفاع بينما يعمل اعضاء الجالرترية يعملون جل وقتهم في مهام الدفاع ا

الفرق الوحيد بينهما وهم متساوون في النواحي االخرى. اذابشكل جزئي. هذا هو   

لك: ان الشعب هو جيش شكل جيش الدفاع االرتري ؟ فسأقول سألتني مثال عن ممن يت

دفاعات وكذلك الجنود المرابطون في الذلك فاع بشكل عام وبالتفصيل يشمل الد

ات التي تكون جاهزة لالستنفار برامج التنمية الوطنية والقوالمنخرطون في مختلف 

ج عندما قررنا بدء برناميتم تأطيرها في القواعد الخلفية.اية لحظة والقوة التي في 

ياني. حرب من قبل الوتصريحات وتهديدات بالالتدريب للجيش الشعبي صادف ذلك 

صحيح حيث نامج وتلك التصريحات وهو ربط غير الربط بين هذا البروحاول الناس 

تدريب كان موضوعا سلفا. ان برنامج ال  

 

والجنس وهو فراد الشعب دون تمييز من األعمار الشعبي يتشكل من كافة اان الجيش 

رنامج ء بواآلخر وفي اطار ذلك جاامنة وتحتاج الى تنشيط بين الحين يعتبر قوة ك

استخدام  االستعداد والوعي وقوة التحمل والقدرة علىالتدريب الذي ينشط مستوى 

التجارب من دي. ونحن عندما نفعل ذلك ال ننقل واالستعداد النفسي والجساالسلحة 

ج أنه التي صادفت هذا البرنامزء من تجربتنا وثقافتنا. المشكلة اآلخرين بل هذا ج

الحرب ثم حلول موسم  بإعالنلتصريحات التى تهدد ا تأخر كثيرا كما صادف تنفيذ

اذا كنا من اتخاذ القرار المناسب حول ما  في ظل هكذا وضع كان ال بدالحصاد 

الخريف االيجابي اآلخر ان موسم  الشيءالبرنامج ام ايقافه مؤقتا؟ سنمضي في تنفيذ 

م يتم وسط المزارع ولحيث ان المحاصيل جمعت في كان جيدا وان الحصاد وفير 

الحصاد وهنا ت حيث ان برنامج التدريب جاء في هذا الوقت ليعيق عمليا ،تنقيتها بعد

قرر المضي قدما في ت باألولوية. وفي الختامء الجدل حول أي من المهمتين تحظى جا

الحصاد بعد االنتهاء من الن الوطن اوال ويمكن العودة لعمليات برنامج التدريبي 

تنفيذ برنامج التدريب غرق بضعة اسابيع. ان الشروع في ستبرنامج التدريب الذي ي

ر جزءا من عن تنفيذ هذا البرنامج تعتبتنجم  التيالخسائر يعتبر مكسبا كبيرا و

تتجول في بعض المناطق تشاهد على  اجل هذا المكسب. عندماالتكاليف التي تدفع من 

ول ال جمع المحصاكمش في المزارع والتي تنتظر عمليات جانبي الطريق اكوام الق

ولكن  الشيءسعداء لهذا  التدريب. هذا ال يعني بأنناوالتي سوف تتأخر نتيجة برنامج 

امطار الشتاء لك. ربما تتعرض هذه المحاصيل الى الوطن تفرض علينا ذمتطلبات 

ائل : ان اعتادت على ترديد المثل القفالناس هنا  ،غير مرغوب شيءة وهذا المبكر

نوفمبر وهو تعبير عن حجم تهطل االمطار في شهر ن ان ياتي الجراد افضل م

ماضون في برنامج ر نوفمبر. رغم معرفتنا بذلك فأننا التي تسببها امطار شهالخسائر 



ا .ريب ألن الوطن وحماية السيادة هي أوال كما ذكرت آنفالتد  

 

ن لى لساتهديدات وردت عاالخيرة  اآلونةوسائل االعالم في فخامة الرئيس تناقلت 

مفادها أنهم سيقومون باالعتداء على ارتريا. في رأيكممسؤولين في نظام الوياني   

 ماهي اسباب ودوافع مثل هذه التصريحات؟

 السيد الرئيس/

هو الذي اتبعناه من جانبنا اقلوا هذه التصريحات لكن االسلوب الكثير من الناس تن

ض في التحليالت حول وودون الخإختيار الصمت ، وعدم االنجرار وراء االقاويل. 

منطقية تجاوز كونه نتيجة والقدرات العسكرية ، اعتقد ان االمر اليموازين القوى 

. ومن  واعوانه من قوى خارجيةت الداخلية التي يواجهها النظام للمشاكل والتفاعال

خالل المرحلة الماضية نسج المؤامرات ضد الشعباهم الوسائل التي اتبعوها   

الحصار االقتصادي احد تلك قة مسيرته التنموية ويعتبر فرض عااالرتري بغرض إ

، االول مادي يقيد حركتك ويعيق جهودك لبناء قدراتله وجهان الوسائل، والحصار  

 للحصار فهو معنوي ، يادتك الوطنية ، اما الوجه االخرذاتية تمكنك من حماية س

خلفها الحصار اعر التي ياالحاسيس والمش يخلق لديك حالة ذهنية قلقة بسبب

االمن قرار  عندما أصدر مجلس 2009.في العام النفسية المصاحبة والحاالت 

اس وتلفيقات ال اسحينه الن القرار استند الى اكاذيب استغرب الكثيرون في الحظر، 

ت الدولية السائدة في عالم اسلفت طبيعة العالقاأمر يعكس كما  لها من الصحة وهو

المراوغة والتلفيق ة الحرب الباردة ، عالم قائم على رحلالواحد الذي اعقب مالقطب 

الحيثيات التي ادرك العديد من الناس مدى تفاهة  اليوم ومع مرور الوقتوالمراوغة . 

في قرارة انفسهم على  في حينه اصبحواالقرار، وحتى الذين ايدوا القرار استند عليها 

اليوم احد يوجد  ذلك علنا  ، واللم يعترفوا بتصرفاتهم تلك ، حتى وان قناعة بخطأ 

 أسس قانونية أو يحقق العدالة الدولية،لى يؤمن بان قرار الحظر كان مبررا  ويستند ا

من الحظر يتآكل ما خلق هاجسا   ت قراروالقناعات هي التي جعل وهذه المواقف

الوياني . الخوف لدى نظام  

 

سربت العام الماضي ، تلك ، التي تخارجية نظام الوياني وقد عكست وثيقة وزارة  

ه وتشديدحيث ورد فيها ان استمرار الحصار على ارتريا  المخاوف والهواجس ،

لوماسي ، وهذا دليل على ان الدول في العمل الدبيجب ان يمثل محور استراتيجيتهم 

لى ارتريا استمرار الحصار عغير مستعدة لسماع اي حديث بخصوص  والحكومات

نادمة التي ايدت القرار في حينه اصبحت  اسلفت فان الدول ناهيك عن تشديده، وكما



وتعتبر فهي غير مستعدة لالنجرار وراء مثل هكذا ترهات.  على فعلها ، وبالتالي

موقف ومنع الضاغطة لتدارك الاالعتداء على ارتريا أحد العوامل تهديدات الوياني ب

عاصفة في فنجان لدفع ترات وإثارة افتعال حالة من التوتآكل الحصار ، من خالل 

ذي يقف اما العامل االخر الالتساؤل عن االسباب والمبررات . القوى الخارجية على

التشاحن والتوتر ومشاعر الكراهية الداخلي في اثيوبيا، فوراء التهديدات فهو الوضع 

خاطئة النظام وتوجهاته الات المجتمع االثيوبي بسبب سياسات السائدة بين مختلف فئ

لى وجود النظام وتهدد استمراريته اصبحت تشكل خطرا  ععلى مبدأ فرق تسد  القائمة

خالل العمل اكله الداخلية من وقد فشلت كل محاوالت النظام لتغطية مشالحكم في 

استعدادا  لالنتخابات العامة التي ستجرى الحمالت االعالمية التي اطلقها ، الدعائي و

اإلثيوبي بإنجازاته التنموية هي  الشعبكما أن دغدغة عواطف  2015خالل العام 

استعراض القوة وإطالق ان نفهم ان مظاهر األخرى لم تكن مقنعة ، لذا علينا 

التي يمر بها النظام ،  عن القلق والحالة النفسيةصريحات النارية ماهي إال تعبيرا  الت

 هو افعال، الن ما يجري  الوضع بهدوء وتروعلينا ان نتعامل مع وبالتالي 

ردود افعال التصرفات الصبيانية الى عنى لها، كما يجب أال تدفعنا تلك وممارسات الم

تي اطلقها النظام ، بل يجب علينا وراء المهاترات الكالمية السريعة وان ال ننجر 

ث اخترناه ودون االكترانشغال به مع التمسك بنهجنا الذي تجاهل األمر وعدم اال

تعوي واالفاعي التي تسعترض قواها.ي للكالب التي تنبح والذئاب الت  

 

لعزل ارتريا المحاوالت التي جرت ماسي يبدو ان السيد الرئيس ، في الجانب الدبلو 

تبدو صورة ارتريا علي الصعيدين االقليمي والدولي ؟قد باءت بالفشل .كيف   

والدبلوماسي؟التي تنفذ لتقوية التصدي الشعبي  وماهي البرامج  
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العموم هناك قوي ، ولكن علي  مختلفةمن زوايا  الخارجيةن رؤية العالقات يمك

في مجلس  العضويةئمة مباشره فهناك الدول الداعالميه مؤثره بطريقة مباشره وغير 

وروسيا والصين  ل دوله علي حده فهناك ايضا اوروبايمكن التعامل مع كاألمن ، وال 

قارة االفريقية جنوب والتين امريكا وفي الي ف مختلفةوهناك ايضا ديناميكيات والهند 

يتها واستراتيجيتها الخاصة بها .وال يمكن ورؤ تأثيرهاومنطقه ايضا ، ولكل دوله 

فردنا ام لنا العمل لرفع الحظر بمرفع الحظر وغيره . فهل من االفضل الحديث عن 

نريد ؟ ال كةوالشراكز علي التعاون برامج شراكه فعاله ترتالعمل مع هذه القوي عبر   

علينا التركيز علي العمل كيف جاء وهل سيتم رفعه أم ال. بل الخوض في الحظر و

ك مع هذه القوي وخلق فهم مشتر والدولية اإلقليميةوفق سياستنا  الشراكةي عل



ويجب ،  المنطقة. نحن موجودون في هذه  حسب رؤيته وفهمهوتنسيق الجهود كل 

حاليا ،  المنطقةاالوضاع التي تعيشها التعاون وعن طلعاتنا ورغباتنا في التحدث عن ت

بنا ، واالوضاع التي تمر بها ، وهي رغبة مشتركه المحيطةوعالقاتنا مع الدول   

عارض ولو ظاهريا أو تترغب في غير ذلك  المنطقةجهة في  ، وال اعتقد ان هناك

بدولها لمنطقةاالتحدث ومناقشة األزمات التي تمر بها العيش في وئام وسالم ، ويجب   

ساس علي يرتكز في االق لتحقيق ذلك . العمل الدبلوماسي وفق هذا المنط المختلفة

. يجب  المثمرةت الثنائية الشراكة والتعاون والعالقاخلق فهم مشترك للوصول الى 

شأنه النهوض ول الي مستوي من التعاون الذي من بالوص الرؤي الكفيلةطرح كل 

ا فأن محاوالت للحظر الذي فرض علينككل . واذا رجعنا  منطقة والمنطقةببلدان ال

كحنيش وبادمي وغيرها وجعلنا الحدوديةإختالق األزمات عزلنا وتركيعنا عبر   

بر ع المنطقةعلي  السيطرةجزءا من المخطط التآمري لفرض  إالرهينة لذلك ليست 

لذي تعيشه عدم االستقرار الذلك البد من معالجة خلق االزمات ومحاولة إدارتها 

نسعي لتحقيقه عبر ا وخلق ارضية مالئمه للتعاون والعمل المشترك ، وهذا مالمنطق 

 المنطقةي جيدة مع كل دول فه الثنائيةالعالقات  العمل الدبلوماسي ، أما من ناحية

كثيرا من الدول كل المجاالت. الجيد في األمر أن  ترقيتها الي االفضل فيونحاول 

والظلم الذي وقع علينا وأعلنت أنه خطأ الة الحظر الذي فرض لنا عن عدم عداعربت 

تري مشروعية ذلك ، وكل ذلك بفضل  وليست هناك أي جهةفلة ،ارتكب في غ

االستقرار االقليمي الذي ناها . ما يهمنا أكثر اآلن لضمان التي بذل الدبلوماسيةجهودنا 

 والشراكةالتعاون لي قائمه ع عالقات ثنائيةمن الممكن أن يستغرق وقتا هو خلق 

ببلداننا في التي من شانها النهوض  المشتركةلتنفيذ الكثير من البرامج والفهم المشترك 

في العام الفائت  االرتريةركزت عليه الدبلوماسية  االت وهومامختلف المج

 وسيتواصل هذا العام.

 

من  ثيرووطن تجاوزنا الكلتأكيد وجودنا وإستمراريتنا كشعب السيد الرئيس ،  -

 البشريةنا هو مستوي قدرات ، مقارنة بذلك ، ماالماضية المرحلةالتحديات في 

لتنفيذ البرامج التي إستعرضتها  التي نعتمد عليها والمادية  

 السيد الرئيس/

يأتي من  ال واالزدهارواالستقرار قدرات البشرية والمادية . السالم يمكن خلق هذه ال

نحتاجه  يجب علينا أوال تحديد ما . لتحقيق اهدافنا تحقيقهفراغ بل يجب العمل علي   

نوعية ، ولكن الكيف وال والتي تأتي القوي البشرية في مقدمتها ، وال أعني هنا الكم

وال يتحقق ذلك دون إمتالك المهنة بإخالص ووعي ، المشاركةيجب علي الجميع   



ا سترخاء والنوايذلك باالتحقيق  ال يمكن،  المبتغىوصلك الي وروح العمل التي ت

عية وتنظيم وتسليح الجماهير نعمل به والمتمثل في توالطيبه . ان الشعار الذي ظللنا 

حقيق مشاركة الجميع في تاتيجيتنا ، فعبر الوعي يمكن ضمان االساس في استرهو 

لتحقيق قفزة نوعيه ، والخبرات  والمعرفةعبر التعليم االهداف ، والبد من صقل ذلك 

من شأنه ايصالك الي هني الذي يواكب التطور التكنلوجي لتأهيل الموا التراكمية

عبر  اإلنتاجيةيحقق روح العمل ، العمل الذي ، ثم يأتي التنظيم وغرس مبتغاك 

إدخال آليات . عندما نقول اننا سنعمل علي  والمعرفة الحديثةالتكنلوجيا االستفادة من 

ا العام فأن ذلك ق وتطويرها في هذالمرافمختلف  تأهيلونعمل علي  ومتطورةه حديث

يقلقنا في  ماتم تأهيلها بإستمرار ، وليس هناك التي ي المؤهلة المنتجةيعتمد علي القوي 

كبة التطور في مختلف بإستمرار لمواجانب بل علينا العمل علي تأهيلها هذا ال

التي نمتلكها. الحقيقيةلتحقيقه وهو الثروة  ما نسعيالمجاالت وان   

 

لمختلف مناطق اإلنتاج العام الفائت في زيارات متواصله  د الرئيس ، قضيتالسي -

يتركه ذلك في نفسك؟هو األثر واالنطباع الذي  ا، م  

 السيد الرئيس/ -

في المكاتب المغلقه، زيارات الميدانية بدال من الجلوس انا افضل قضاء وقتي في ال

افضل أن توجد االنتاج ، واكثر بمناطق علينا الخروج من المدن واالهتمام يجب 

بعملها ، وهذا ليس خروجا الصلةفي المناطق ذات  الحكوميةالوزارات والمؤسسات   

اهداف العمل التي قع ، بل هو اكثر فعالية في تحقيق عن المألوف وابتعادا عن الوا

خطها . وأي قيادي التي ن التنمويةالبرامج علي تنفيذه في  ما نعملحقيقها وهو نسعي لت

من االفضل له بدال من الجلوس في  يتسلم زمام امور الشعبا كان منصبه مهم

كانت هناك  2014 المكاتب المغلقه أن يتواجد في مواقع العمل ، وفي العام السابق

ليها وفوائد ذلك كثيره بالتأكيد واالشراف عمج تنموية كثيرة البد من متابعتها برا  

 

؟ للشعب بمناسبة العام التي توجهها  لرئيس ماهي الرسالةفي الختام فخامة ا -

؟2015الميالدي الجديد   

 السيد الرئيس/ -

الشعب والوطن الي  أود أن أوجه رسالة بأن نعمل بجد وإخالص حتي نوصل هذا

دما أري المواطنين سؤالك السابق فإنني عنورجوعا الي  مرتبة راقية  في هذا العام.

ين ينشطوا في اعمالهم و االطفال الذينالبالد من كبار السن الذفي مختلف ارجاء   

 تنمويةيقمن بأعمال سي واالمهات الالئي يرتحلون لمسافات طويله للتحصيل الدرا



ب واع يعرف لتوصيه أو رساله ألنه شعمني  ال يحتاجون، فإن هؤالء  مختلفة

من اليه  ما نصبو عاليةحقق بوتيرة أتمناه في هذا العام هو ان نواجباته جيدا . كل ما 

 تقدم وازدهار.
 


