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 الرئيس إسياس أفورقي مقابلة 

 وسائل االعالم  المحليةمع 

 القضايا االقليمية أوال:

 

 

 ومختلفة  جديدة مرحلة لمنطقتنا السياسية التطورات دخلت الرئيس فخامةسؤال: 

  السالم اتفاقية على وإثيوبيا أرتريا توقيع بعد ،خاصة 2018 عام منتصف منذ

 في 2018 لعام يوليو من التاسع في بنود خمس من والمكونة الشاملة والصداقة

 كيف ، عاما ً لعشرين البلدين بين استمرت التي العداء حالة بذلك منهية ،اسمرا

 اإلتفاقية؟ لهذه الرئيسية البنود تفعيل  يجري

 

 الماضي، الى قليال ً  الرجوع ذلك يحتاج ببساطة، السؤال هذا على :ًلإلجابةجواب

 2018 عام حدث ما  إلى النظر وباإلمكان . له والمستقبلي الحالي التطور خلفية لفهم

 أكثر وللتذكيرً.والصداقة السالم معاهدة توقيع فيه تم لكونه اإلطار، خارج لوحده 

 إلى نظرنا فإذا ، الماضية عاما ً ينالثمان تاريخ مع بالمقارنة الوضع هذا تناول يمكننا

 أن جدا ً الطبيعي من ، مآربها ونفهم نقيّم أن وحاولنا الخاص، بمنظورنا المسألة هذه

 يمكن وكيف ، لها؟ دعي ال التي العدائيات هذه كل إفتعلت لماذا ونقول نسأل

 لنقول  أجيال لثالثة استمرت  التي العدائيات تلك عن نتحدث أن أردنا فإذاً.تبريرها؟
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 يعد ربما،2018ً عام اواخر في أتى الذي التغيير نعتبر أن ،يمكننا  تنته لم أو إنتهت

  .ذلك تحقيق نحو إيجابية إنطالق نقطة

 والتي  لوحدها، الماضية عاما ً نيالعشر عدائيات اإلعتبار عينب أخذنا إذا ولكن

 .مبررات دون أفتعل قد كان  الذي شهداءال من عدد أكبر وكلفت التجارب، أكسبتنا

 لتخدم فرضت التي القديمة للسياسات إمتداد إال هي ما العدائيات هذه بان القول يمكن

 توجت التي االنظمة كانت حيثًواإلقليمية، العالمية للقوى اإلستراتيجية االطماع

 هذه شعوب معاناة في تتسببًإثيوبيا، في وخاصة أقليمنا في الغرض هذا لتخدم

 سفك في وساهمت والصراعات العدائيات إفتعال في إستمرارها خالل من المنطقة

 ،الماضية عاما ً العشرين عن بإختصار الحديث أردنا فإذا  .االرواح وقتل الدماء

 تم لماذا نفسه يطرح الذي والسؤال.ً بادمي بمنطقة تتعلق حدودية القضية كانت

 لتصل تاريخية إشكاليات قبل من كانت وهل ، ؟الشأن هذا في العدائيات هذه إفتعال

 ختامال وفي الكراهية؟  وزرع ، والتصادم العدائيات من المستوى هذا إلى المسألة

ً.اصال ً لها والمعنى أسباب دون تفتعل كانت العدائيات هذه كل بان قناعة إلى نصل

 

 التي اإلستعمارية السياسات فإن القديم، المعيار بمنظار المسألة إلى نظرنا فإذا

 الشعب دفعت قدً، الخارجية المصالح لخدمة الثانية العالمية الحرب بعد فرضت

 المصير تقرير في حقه على للحصول  الشاقة الطويلة الرحلة بهذه يمر بأن االرتري

ً.الوقت ذلك في إستقاللها ُمنحت مستعَمَرة كانت التي الدول جميع أن من ،بالرغم

 نيل في حقه من االرتري الشعب حرم الذي القرار هذا الخارجية القوى اتخذت

 ودفعناً، المشروع  حقنا إسترداد اجل من نناضل ان على أُجبرنا ولذلكً، اإلستقالل

 عن بعيدين نكون أن يفترض كان.  التضحيات أعظم  الهدف  هذا تحقيق سبيل  في

ً.العصر هذا مرحلة إلى والدخول ، الباردة الحرب مرحلة ءإنتها بعد المشكالت هذه

 

 بانها علم على ،كنا الباردة الحرب حقبة بعد حدثت التي االحداث تلك إلى بالعودة

 يجب وما.ًالخارجية المصالح خدمت قد تكون ربما ولكنهاً، بالًجدوى كانت

 كما للغاية مدمرة كانت الضيقة العقلية دفعتها التي  المواجهات تلك أن ،هو توضيحه
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 الشعب صمود بفضل العدائية المواجهات هذه إنتهت المطاف نهاية وفي. راينا

 القوى دخول نتيجة إستغرقته الذي الوقت طول من الرغم ،على القوي األرتري

 زمرة مصالح تمثل المشكلة هذه كانت ،وقد المحليين العمالء جانب إلى الخارجية

 أن إلى ادراك يجب وهنا.اإلثيوبي الشعب مصالح  مطلقا ً تمثلً،وال جدا ً ضيقة

 جرت التي السابقة التطورات نتاج جاءً 2018عام منتصف في حدث الذي التغيير

 االرتري فالشعبً.اإلطالق على مقبول وغير مرفوضا ً كان ألنه ، العداء هذا إلفشال

 هذه يرفض أيضاًاالثيوبي الشعب وكان العداء، لهذا واضحة مقاومة له كانت

 التي فالخطةً .الخارجي التدخل نتيجة طويلة لفترة إستمرت التي العدوانية السياسة

 قد الباردة، الحرب إنتهاء بعد إثيوبيا في الحكم سدة إعتلت التي الزمرة تلك أدخلتها

  الزمرة لهذه الخاطئة فالسياسة.ًًالبلد ذلك في مثيل لها يسبق لم  أضرارا ً سببت

،ً الوسائل من وغيرها المصير تقرير في  والقوميات األقاليم حق مبدأ اعتمدت

 اإلستعمار فترة ففي. إثيوبيا في البعض لدى الثقة وعدم الكراهية من حالة خلقت

 التكوينات تتجاوز ان جدا ً الطبيعي من ،كان وطنية دول الشعوب تبني كانت عندما

 المكون لتدمير خطة بتدبير فالقيامً.ذلك فعلت ،حيث اوسع بشكل ،وتفكر الضيقة

 جدا ً كبيرة أضرار له بالتأكيد، المجتمع بين التفرقة وممارسة الفتن وزرع ،الوطني

 .إثيوبيا في اليوم نشاهده ما ،وهذا

ً

 تلك ستفرزها كانت التي االضرار إلى اإلثيوبي الشعب ينتبه لم البداية في ربما

 تأخذ عندما المبرمجة الهدامة السياسة هذه فمثل.ًالمستقبل في الخاطئة السياسات

 تستهدف بالغةًاثار لها شك بال فإنها ، منظمة بصورة بها ويُعمل امؤسساتي اطابع

 الزمرة تلك سياسة جراء إثيوبيا تواجه ظلت التي المشكالت ان وبما.ًالبلدان تشتيت

 هذه مثلل وضعًحد الواجب من كان. الجوانب شتى من شرحها ويمكن كثيرة

ًبلغتناوضعًنهايةًلهاً مرحلة على اطلقنا وقدً.المطاف نهاية في المدمرة التصرفات

(GAME OVER)  ًوقادته اإلثيوبي الشعب وبلغةً، إنتهت قد اللعبة أن أي 

 فالخطوةً.هكذا االوضاع  تستمر أن يمكن ال إذ " كفايةً" ًعبارة كانت السياسيين

 تعتبر حيث اإلطار، هذا في إليها ننظر أن يمكننا ابي الدكتور  أتخذها التي الشجاعة
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 ،طويال ً  منه عانى الذي اإلثيوبي الشعب كان الذي والوضع الرفض من نابعة خطوة

 ،وقد المرحلة تحتاجه ما وهو  أبي أتخذه الذي الشجاع التاريخي بالقرار أشيد وانا

 حديثا ً يكن لم التغيير هذا أن من الرغم وعلى. الوضع هذا لتصحيح بالمبادرة قام

 ذلك في والسببً .المتوقع من أكثر كان الوقت ذلك في خلقه الذي بالسعادة فالشعور

 ادت والتي ، عاما ً عشرين من ألكثر سادت التي االحوال تلك  قبول  عدم من ياتي

  الزمرة  ان من الرغم علىوً. واإلثيوبي االرتري الشعبين بين الكراهية خلق الى

 ال ذلك من واالكثرً.ًبإثيوبياًتهتم او شعور أي تملكًال فإنها ، الكراهية لهذه دبرت

 والتي ، إثيوبيا في تتم كانت التي العمليات تلك عن راضيا ً يكون أن للعاقل يمكن

 منً، اإلثيوبي الشعب مكونات بين والحقد والتشاحنات الخالفات  إلختالق هدفت

 الحالة تلك من للخالص  به أخذ الذي الخيار لذلك.  الضيقة مصالحها تحقيق اجل

 تطورات إلى نظرنا فإذا إنتهى، قد شئ كل ان  هذا يعنيًال ولكن شجاعا ، خيارا ً كان

 إنتهت اللعبة ان  القول ،يمكننا المبادرة هذه تاريخ من والنصف العام خالل المسالة

 نجد حيث ، الحد هذا عند  تنته لم المسالة بان نعرف أن يجب ولكنً.أسلفنا كما

 إثيوبيا في إستمرت ،والتي وشركائها الزمرة تلك ادخلتها التي  الضيقة اإليديولوجية

ً. ذريع بفشل منيت قد عام عشرين لمدة

 

 افرزت لكنهاً، إنتهت قد  السياسات  لتلك وااليديولوجيا االهداف ان صحيح

 تعدد من بالرغم أبي إتخذها التي الخطوة إلى نظرنا فإذا . أخر الفاش امفهوم

 تقول حيث بأرتريا، الخاص جانبها في بالوضوح تتسم لكنهاً، تحتويها التي الجوانب

 هذه خلقت ،اذهاننا عن اليغيب ومماً.ارتريا مع والصداقة والمحبة السالم نريد نحن

 لكونها واالرتري، اإلثيوبي الشعبين نفوس في عارمة فرح مشاعر حينذاك الخطوة

 تاتي التي المشاكل إلى نظرنا فإذاً .السابقة التجارب جملة من ستمدتا خطوة تعتبر

 من قرار أي تنفيذ يتم لم ،حيث والنصف العام خالل الفاشلة الزمرة تلك من

ًأرتريا مع والصداقة السالم عالقة بناء في ،والمتمثلة ابي بها تحدث التي القرارات

 واالراضيًأسوأ، إلى سئ من تسير بادمي مسالة نجد الحدود قضية إلى نظرنا فإذا.

 أن المفترض من كان القانوني الحكم وفق ألرتريا تبعت التي  االرترية السيادية
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 السيادة إحترام على والصداقة السالم عالقة وتبنى االرترية السيادة إلى تعود

 المفلسة الزمرة هذه تعنت بسبب يتم لم هذا المبرم،ولكن لإلتفاق وفقا ً للبلدين والحدود

 على ونحن.ً وللمبادلة للتهديد كسالح االراضي بهذه اإلحتفاظ ضرورة  ترى التي

 اراضي توزيع من به تقوم ما  ونتابع  ،بادمي في الزمرة هذه  به تقوم بما تام  علم

 جيدا ً نعرف اننا وبما. القانونية غير التوسعية االعمال من وغيرهاً، جديدة سكنية

 أننا حيثً، المسالة بهذه حاليا ً ننشغل ان نريد فالً، االراضي هذه نعيد ومتى كيف

 مرحلة إلى الشعبين يقود  لكونه السالم مكاسب اهمية إلى وننظر االمام إلى نتطلع

 بالشراكة العمل خيارنا كان المبدأ هذا من وإنطالقا ً . والصداقة المحبة من جديدة

ً.البناءة

ً

 توزيع يتم صالحية باي وتسألنا بادمي في حاليا ً يجري ما عن الحديث أردنا  فإذا

 الى تعود  المسألة هذه فان ، قانون ،وباي توزيعها يتم من وعلى هناك، االراضي

 التكوينات أساليب في الصعب الواقع هذا ويتمثل .إثيوبيا في الموجود الصعب الواقع

 اإلنحالل من حالة خلقت والتي ، الزمرة تلك إتبعتها  التي والقبلية العرقية  الضيقة

 في االقاليم تترأس ظلت التي الحكومات دور إلى نظرنا فاذا .إثيوبيا في التشتت أو

  تجعلك ، اإلمور من وغيرها السكان نفوس في رسختها التي الثقافة فان ، إثيوبيا

  هذه الحالي الوقت في نجد  لذلك ونتيجة.ًالمركزية للحكومة دور يوجد ال بانه تفهم

 التي الهدامة االجندة فشل اخطاء تصحح ان من فبدال ً.ً،مرةًتقومًبردودًافعالالز

         .التغيير قوى جهود لعرقلة السعي يتم الوقت هذا في ،نرى الدمار خلفت

 

 هذه قبل من  الماضي والنصف العام خالل ارتريا ضد نشرها يتم التي االجندة أما

 الجنوب ومن الشمال من اإلتجاهات، جميع من ونمحاصر إننا تقول   الزمرة

 بما القيام إلى باإلضافة ، أرتريا ضد اعدائياته في تواستمرً.والشرق والغرب

 االرضي وتوزيع جديدة مباني بتشييد القيام خالل من بادمى تسليم عملية يعرقل

  اتفاق توقيع عمر من ونصف العام خالل الزمرة هذه إستمرت ايضا ً هناك.وغيرها

 معسكرات  فتح عبر ،وذلك ارتريا في البشرية الطاقة إستنزاف خطة بتنفيذ  السالم
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 بها تقوم ظلت حيث جديدة الخطة هذه تعتبر ولم. المنظمات مع بالتعاون  استقبال

  قدرات إضعاف بذلك لها ليتسنىً،  الماضية  عاما ً العشرين مدار على الزمرة هذه

 وفي  للسالم  الحالية  الفترة خالل تعمل  انها  الزمرة هذه ادعت . االرتري الشعب

 وإيواء بتنظيم القيام في متمثال ً ارتريا ضد العدائية محاوالتها تواصل الوقت نفس

 التكوينات من غيرها وأ عرقية قاعدة على وأ القبيلة اسس على كان سواء مرتزقة

 فقد ، عام نيالعشر خالل أرتريا ضد بها قامت التي العدائيات على عالوة. الضيقة

 من وغيرها االكاذيب نشر بممارسة القيام في السالم فترة خالل ايضاًَ إنهمكت قد

 أرتريا بين العالقة امام العراقيل وضع اجل من والتشويش التضليل   عمليات

ً .الشعبين بين إتصال أي لمنع و وإثيوبيا

 

 ليس يقلقنا وما ونصف العام خالل شاهدناها التي العدائية  التطورات حصيلة هذه

 في تحدث ان يمكن التي التطورات  هو يقلقنا ما ولكن ، قبل من بالفشل باءت كونها

 .الصحيح الطريق إلى والدخول الخاطئ الطريق من الخروج يمكن فهلً، إثيوبيا

 المهمة، صعوبة علينا يخف لم 2018 عام منتصف بداية منذ القرار إتخاذ تم عندما

 لمعرفة كافية التجارب تعتبر حيث ، السالم عملية تواجه أن يمكن التي والتحديات

 في نفسه يطرح الذي السؤال ولكن،ً القرار هذا إتخذ أبي/الدكتور  نعرف وكماً.ذلك

 الدائم االستمرار والصداقة السالم لهذا أريد فإذا .أبي؟ يفعل أن يمكن ماذا هو االخير

 اإلعتبارفيً وضعنا قد كنا هذا من وإنطالقا ًً.الكبير المجهود بذل  إلى يحتاج فاألمر 

 جميع  ان هذا يعني وال بدايته في اليزال بانهً السالم إلتفاق األولى اللحظة منذ

 َعلَمنا حيث بإهتمام، والمتابعة اليقظة إلى االمر يحتاج وال حلها تم قد ، االمور

 إثيوبيا في والتغيير السالم عمليةدعمًً بان خيارنا كان عليهوً.ًالكثير التاريخ

 التغيير يستتب حتى الحدود مسالة مؤجلين الحقيقي السالم لبناء إيجابية كخطوة

 العملية هذه تقوي التي الوسائل في التفكير يجبً.والصداقة السالم عالقة وتتقوى

ً.االليم الماضي وتبعات تراكمات  إثارة من بدال ً السلمية
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 أن يتوقع من هناك كان فإذا. الفاعلة الجهود بذل عبر إال يأتيًال السالم ان وبما

 غير يكون ربماً، فقط عامين أو عام خالل إثيوبيا في سيتم للسالم الكامل التحقيق

 خالل ظللنا تفاهمنا خالل ومنً.ًالسالم بناء مسالة تحتاجه الذي بالمجهود مدرك

  .للسالم الداعمة  الرئيسية الجوانب تنفيذ على نعمل السالم عمر من والنصف العام

 مستمرة ستظل ذكرتها التي التحديات كل أن إلى اإلشارة يجب السياق هذا وفي

 تركيزنا نصب أن قررنا فقدً،  واالنتقام رأللث شركائها مع تعمل الزمرة هذه طالما

ً.يوم بعد ايوم  تفتعلها ظلت التي العراقيل وراء ننجر ان دون البناء عملية على

 تساعد كثيرة مبادرات أتخذنا قد لكنناً، كبيرة تكن لم حققناها التي النتائج صحيح

 ان إلى اإلشارة ويمكنً.السالم عبر تتاح إن يمكن التي الفرص إستغالل على

 لهذا المتين االساس لبناء تبذل التي للجهود إمتدادا ً تعتبر جرت التي االخيرة اللقاءات

 بل واحد، طرف من  تتم مهمة ليست للسالم القوي االساس بناء مسألة فإن. السالم

 في يناهاأر  التي التطورات هذه من االسوأ فالجانب.التكاتف إلى تحتاج مسؤولية هي

 هذا تصحيح مهمة ان .الماضية اعوام نيالثالث خالل شاهدناه الذي الجانبًهو إثيوبيا

 والسبب. بدورنا نساعد أن  دالب ولكنً، بهم خاصة مهمة نعتبرها أن بإمكاننا الخطأ

 في تأتي التي السلبية التطورات تبعات من مستهدفين نكون حتى ننتظر أال نرى اننا

 أو عميال اصبح من كل اجندة مواجهة في عمرنا نمضي أن يجب والً، إثيوبيا

 عاوننت ، المبدأ هذا وفق الماضية الفترة في نعمل ظللنا ولذلكً، االنظمة من مرتزقا ً

 ان وبماً.القضية هذه في أجانب لسنا ألننا، بفاعلية االمور معالجة في بعضنا  مع

 االطراف بان اإلعتبار في االخذ معً، أرترياًهو إثيوبيا مساعدة يلزمه الذي الطرف

 التي القوى فهذه. لهم العون يد نقدم أن جدا ً المهم ،من بها خاصة مآرب لها االخرى

 الخارجية القوى ايضا ً هناك ،بل فقط الويانيباألمرً المقصود ليس،ًفاشلة انها أقول

 بانها تعتقد كانت التي الخارجية القوى فهذهً .بالفشل ايضا ً محاوالتها  باءت التي

 لكن ، مآربها  تحقيق  في فشلت ،وإثيوبيا ارتريا بين الحرب نار تأجيج من تربح

 من عملت سواء القوى فهذه. اخرى مرة  تلك محاوالتها تعيد لن أنب  التنبه علينا

 أن يمكن ال البلدين، هذين بين الماضي في الحرب فتيل إلشعال العالم من أو اقليمنا

 من السالم هذا عرقلة يتم ال ولكي. بيننا السالم لحلول بالسعادة يشعرون أنهم نقول
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 ونصف العام طيلة ظللنا اإلرهابية المجموعات  مختلف  من وغيرها القوى هذه قبل

  .بجدية نعمل

 وما سنفعل وماذاً،  مناًالمنتظر الدور هو ما ،لكن ةءبنا خطوة أتخذ أبي ان صحيح

 على للرد بها القيام يمكننا التي المهام تحديد من البد. الداخلية لألحداث قراءتنا هي

  الداخلي الوضع يعتبر تقديري في ،  الداخلي الواقع إلى نظرنا ذاإف األسئلة، هذه

 قبل من يستغل إن جدا ً السهل من حيث. مستقيما ً ليس ألنه ، للغاية امقلق إلثيوبيا

 إتباع  جدا ً المهم من انه كما. السالم جهود عرقلة تريد التي واالجنبية الداخلية القوى

 .الوضع ذلك  إلدارة المناسبة  االساليب

 

 من انه وبماً.الداخلي الوضع تعقيد  في ودورها الخارجية القوى تدخل ايضا ً هناك

 من الخروج السهل من ليس ، اصعب السالم بناء يظل ، الكراهية زرع  السهل

 اليمكن  غرسها تم التي القبلية والنعرات فالصراعاتً .ترسيخها تم  التي الكراهية

 حجم  مدركين نكون ان علينا لذا .   الدواء من واحد وبقرص  فورا ً معالجتها تتم ان

 التي المهام تحديد على تساعدنا  التحديات هذه ، كبيرا ً كان بانه حدث الذي الدمار 

 العام في انجزناها التي فالمهامً .بها المشاركة  ننوي التي البرامج ولتنفيذً، تنتظرنا

 ان إالً، كبير عمل يعتبرًال هذا ان من الرغم وعلى. ذكرتها التي هي الماضي

 مسيرة لمهددات  التصدي و الصعاب مواجهةًهو عليه ركزنا الذي االول الهدف

 الطريق ،وان إنتهت قد العقبات جميع بان نعتقد أن يمكن وال. السالم عملية بناء

 ، بدايتها في التزال السالم مسار تأمين عملية بان نفهم ان يجبً .االن سالكا ً أصبح

 عبر بها نسمع ،وما المعلومات تقنية  باستغالل نشاهدها التي العدائيات لتعدد نظرا ً

 على  تقع االساسية المهمة ان وبما . تضليل من اإلجتماعي التواصل وسائل مختلف

 بين تبرز التي بالعدائيات  االلمام عليه يجب ، السالم إنجاز لحماية الشعب عاتق

 .واخر حين

 ،الوضع لفهم  مصغرة صورة تعطي ان  يمكن بسيطا ً جزءا ً تعتبر المعلومة فهذه

 الالزمة التفاصيل الشعب ليعرف  اوسع وقت في  نتحدث بان االمر يستدعي حيث

 في نشاهد ربما. بوعي حمايته في ويشارك حوله يدور وما السالم، مسار بخصوص
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 النهوض الن. كثيرا ً بها ننشغل ال أن يجب ،لكن لألسف تدعو اشياء االحيان بعض

 إصرار و  عزيمة بكل العمل  علينا لذاً، سهلة مهمة ليس حدث الذي الدمار من

  لكن ، العقبات بعض  تصادفنا قدً.فيه نعمل الذي والتعاون الصداقة مسار لتقوية

 من  التخلص  السهل  من  ليس ألنه ، فيه  المضي  قررنا ما  في  االستمرار  علينا

 .جدا ً  كبيرا ً كان  فالتخريب    تراكمات  من  حدثًما  كل 

 

 ثالثة عبر تصديه و االرتري  الشعب دور تقرأ كيف :الرئيس  السيدسؤال: 

 المنظور؟ المستقبل  هو وما ، الماضية عاما   80 خالل اي  ،اجيال

 من الشعب  هذا  واجهه ما  مع فبالمقارنة ، لالستغراب يدعو  شيء   انه:ًجواب 

  كان هل   تقول ، وصعاب  تحديات و  مؤامرات  من له  وتعرض   عداوات

  ذلك  اقول ولكن ،  تفاخر هذا  ليس.!!!!!..... يتحمله  ان  آخر لشعب باإلمكان

 ما فإذا .  كبيرين واجحاف  ظلم من  الشعب  هذا   له  تعرضًما  الى  بالنظر

 بعدها  حدث  وما ، الماضية عاما ً  عشرين  خالل  تصدي  من  حدث ما الى  نظرنا

  ربما ، الشعب   هذا بها تميز  التي  الديناميكية  الى  يعود  ذلك فإن ، تغيير  من 

 عبر  جاء  ربما  هوالألل  والتصدي  الصمودعلىً  القدرة هذه ان  القول  يمكن

ً.التجارب تراكم

 

  مفاهيم  جاءت كيف  معرفة  اردنا فإذا ، " الحديد يختبر بالنار " يقولون  وكما 

 طرح  عندما الثانية  العالمية  الحرب  وبعد فإنه والتنسيق واالنسجام الوحدة تعزيز

 هو  الهدف  ذلك  لتحقيق  االول الهدف  كان ، مصالحنا تخدمًال  ارتريا  ان فهم

  ذلك  لكن ، تسد فرق سياسة  البريطاني  االستعمار مارس فقد ،   الشعب إضعاف

 يستهدف  ما  كل مواجهة  على  ساعده  وذلك ، ارادته ووحد   الشعب عزيمة قوى

 عشر  التاسع  القرن  ومنذ  انه كما. بها  مر  التي التجارب  بفضل  وذلك ،  وحدته 

 االربعمائة  بلغ  جيشه  قوام  ان  يقال  والتي العسكري الدرق  نظام بفترة  ومرورا ً

 فإنه ، ومجازر ابادة  من له  تعرض  ما  ورغم  الشعب  هذا  نإف  ، جندي الف

  هذا  استطاع  فقد ، الكبير تسلحه  رغم العدو  حمالت  لكل  التصدي  من  تمكن
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  االنتصارات وحقق  العسكرية القوة  موازين  تغيير  من بثورته االعزل الشعب

  ذلك  كل ، حمالته  كل وافشل والمعارك المواجهات من  وغيرها كفنقل  الكبيرة

 لكن ،  تاريخية كخلفية  ذلك اوردنا  فإذا التاريخ، عبر  التصدي  في  تجاربه  راكم

  تعددت  والتي ، كبيرة   مؤامرة من الماضية عاما ً  ينالعشر خالل له  تعرض ما

 وسائل من  وغيره  العمالء   واستغالل  الفرقة زرع ومحاولة التهجير  بين

 منيعا ً صدا ً ووقف ،  المؤامرات  تلك  لكل  تصدى  الشعب   هذا فإن ، التخريب

 ونؤمن  نتوقعه  كانًما  وهذا ، وهويته  سيادته  استهداف  محاوالت  كل  امام

  ، المستمر  والتثقيف التوعية  عمليات  عن  ناتج  ذلك  ان  البعض  يقول  قد .عليه

  عليه يقال  ان  يمكن ما وهو ، االرتري  الشعب  يميز ما هو هذا  ان اقول  لكنني

ً.والوطن  االمة لبناء  الحق  المفهوم هو  وهذاً، االوضاع مع والتكيف المرونة

ً

 ، المنطقة وحساسية ،  بالدنا  فيه تقع الذي  سياسيـًالجيو للموقع  نظرنا ما فإذا

   انسجامه  الى  يعود  معجزات  من حققه  وما  الشعب  هذا  به تميز ما فإن

  الصمود  من  عاما ً  الثمانين فترة  خالل  راكمه ما  وهذا ، وتصميمه   ووحدته

  هذه في  ودول  شعوب  معنا تعيش  انه  ورغم. به تميز  الذي  المتقدم والوعي

  الشعب  استهداف  تم  لماذا  نفسه يطرح سؤال هنا  انه إال  ، الحساسة المنطقة

 عاما ً العشرين خالل ،خاصة المؤامرات  من  الكبير   الحجم  بهذا ، االرتري

  لها تصدى  لكنه ، المؤامرات  من للكثير  شعبنا تعرض ، الماضية  عاما ً والثالثين

  التحديات  كانت  مهما  اقول  لذلك  لنضاالته،  لتراكمه  وذلك ، وارادته  بقوته

 على  واصراره   بقدرته ،  تجاوزها  على  قادر  انه  اقول  ذلك  بعد  تأتي  التي

 لهذا  كبيرة  ثروة وهي  عليه  المحافظة  يجب  ما  وهذا  الصعاب  كل  تجاوز

  يتغلب  ان  ايضا ً  بإمكانه  وغيرها واالمنية   منها االقتصادية فالمشكالت ، الوطن

 ذلك  كل الصعاب،  كل مواجهة  تجارب  من  راكمها  مما باالستفادة  وذلك ، عليها

 .  وارادته الشعب هذا لقوة  يعود 
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الرئيسً:بالنسبةًإلثيوبياًبعدًقدومًالحكومةًالجديدةًًوتوجههاًنحوًالسيدًً:سؤال

باالعتبارًًلكلًًالسناريوهاتًوماًتمًوالتغييرًالجذريًللسياسةًالتيًكانتًمتبعةًً

ًتوقيعهًمنًًاتفاقيةًسالمًمعًارترياًماًتأثيرًًذلكًًعلىًًارترياًًوالمنطقةً؟

تعرضناًًلهًًعبرًًثالثةًاجيالًًمنًًظلمًًكانًبسببًًاالوضاعًًًمنًًالمعلومًًانًًماًً

فيًًاثيوبياًًتعنيناًًمباشرةً،ًالًيعنيًهذاًًانًًنتدخلًًفيًًًًفاألوضاعفيًًاثيوبياً.ً

عانيناًمنًذلكً.ًبعدًالحربًًًألننايعنيناً،ًًولكنًبحكمًًتأثيرهاًعليناًًكلًماًًال

باديسًاباباًًعامًًًاجتماعبدًمنًًاحداثًًتغييرًًفيًًًاثيوبياً،ًوعقدًقيلًالًالباردةًً

،ًشاركناًفيهً،ًوكانتًكلًًالتطوراتًًتسيرًباتجاهًمعاكسًًلكلًًماًًقدمناه1992ًً

فاخرًًنحنًكلًماًتمنًًمقترحاتً،ًوقدًتعللواًبتقديمًًبعضًالحججًواالسبابً.ًودونً

تلكًًاالوضاعًًمنًًالفتنًًوالتوتراتًًتدخلًًاثيوبياًًفيًعملناًهًًكانًحتىًًال

حاجةًلمثلًتلكًالسياساتً،ًًًالعرقيةً.ًوكناًنقولًًلهمًًعليكمًًاالبتعادًًعنًذلكًًوال

فقدًًعرضتًًعليًًمسودةًالدستورًًاالثيوبيًقبلًاالخرينً،ًوطلبًمنيًًابداءًرأييً

الدستورًًالًًًوقلتًًلهمًًهذاًً،حولها،ًوقدًقرأتهاًبتمعنًواعدتًقراءتهاًثالثًمرات

ًتيناسبًاثيوبياًًوشعبهاًً،ًوانهًًيقودًًالىًًالتوتراتًوالمنازعاتًًبينًًفئا

ًوقبلًاالنتخاباتًً.1994ًومكوناتًًالشعبًًاالثيوبي،ًوقدمتًلهمًًمالحظاتيًًعامً

ً

ورغمًانًالدستورًاطلقًعليهًاسمًًدستورًًاثيوبياًًالديمقراطيةًالفدراليةً،ًلكنهًادىً

التفتيتًًبينًًمكوناتًًالشعبًًاالثيوبيً،ًبلًحتىًالحربًالتيًًًًالىًالمزيدًمن

اعلنتًعليناًكانتًمنطلقةًمنًنفسًًتلكًًالعقليةًوالفهمًًالهادفًًلتفتيتًًاثيوبياً،ً

ومعهاًجاءتًمسألةًالحدودًًوبادميً،ًفنحنًًلمًًنرسمًًالحدودًًوانماًًًتمًًوضعهاًً

السياسيةً،ًولمًيكنًهنالكًداعًًلالدعاءًًًونحنًورثناًًتلكًًالحدودً،منًًقبلًآخرينً

والنزاعًًبشأنهاً.ًًًلكنهًًكانًًضمنًاجندةًًالزمرةًًالضيقةًاالفقً،ًًوكانًوراءً

االمرًًاصحابًًالمصالحًًمنًًالقوىًًالخارجيةً،ًالذينًًدفعوهمًًحتىًالىًاعالنً

والتوتراتًًًًيتفتتؤديًًإالًًالىًالتًالحربًًعليناً.ًاقولًًذلكًانًتلكًًالسياساتًًال

بتقديمًًمصالحكًًعلىًمصلحةًاالخرينًوالذيًًيؤديًًالىًًالسرقةًوالنهبً،ًوهذاًً

ًليسًًخيارًصائبً.

ً



 

12 
 

يتطلبهًًمنًًدورً.االنًعليناًًانًًًالمهمًاالنًًكيفًًيمكنًًمعالجةًالوضعًً،ًًوما

ومعالجةًًماًتمًًمنًًتخريبً،ًًًةنساهمًفيهًًبشكلًًجادًًلنضمنًًسالمةًالمسير

وتغييرًالمفاهيمًًالسابقةً،ًوبالنظرًالىًًتطوراتًًالعامًوالنصفً،ًعليكًتحديدً

الهدفً،ًوبالرغمًًمنًًالمبادراتًالجيدةًمنًقبلًالسيد/ابيًًواالخرينً،ًًوهنالكً

ًانًماًنشاهدهًاالنًًًمنًًقبلًًالبعضًًًليسًمشجعإفًامامناًطريقينًًاوًاتجاهينً،

منًالتجاربً،هذاًًاالمرًًالًبينًًاتجاهينًايشكلًًنزاعًًلكونه ً،ًوقلناًًلهمًانطالقاً 

فيًًًًكاألوضاعيستقيمً،ًمعًًضرورةًًاالستفادةًًكتجاربًًمماًًيحدثًًمنًحولناًً

نًًانهماكًًهذهًالشعوبًًفيًبناءًعًعوضاالعراقًًوالصومالًوالسودانً،ًًحيثًً

دينيةًًًوالقوميةًوغيرهاًًبالفتنًًالتيًًتتراوحًبينًًًالشعاراتًًالًًإلهائهاتمًًً،اوطانها

ً.ًوالصومالًابرزًمثالًًوكذلكًالسودانًًوماًتمًًبحقهًمنًاستقطاباتً،منًًالمشكالت

مباشرةً،لكنًًالبدًًمنًًالتنبهًًكأثيوبيينبالمحصلةًنقولًًصحيحًانًًاالمرًيعنيهمًً

ًلمخاطرهً،ًفماًيقومًبهًالبعضًًباستغاللًًالوسائلًاالجتماعيةًًضارًًبحقً مسبقاً 

الشعبًًاالثيوبيً،ًًلكنًًعليناًانًًنعززًًمواقفناًًمعًًمنًنعملًًمعهمً،ًألنهاًفيًً

الكثيرًمنًنالحظًطرحًًفيًأثيوبياًمتابعتناًًللوضعًبناءًعلىً.النهائيةًمسئوليةًكبيرة

السلبيةً،ًفهلًًيعقلًًانًاشخاصًبمستوىًمحاضرينًًفيًًالجامعاتًًًًاآلراء

ًً!وًيتأثرونًًبمثلًتلكًًالتوجهاتًاالثنيةًوًالعرقيةًالضارةًًً،يواجهونًبعضهم

فيً وخراباً  السببًوراءًًذلكًًهوًًتلكًًالزمرةًًالتيًًافلستًًوالتيًًتعيثًفساداً 

لعرقيةًًفيهاً،ًوالعملًًعلىًاعاقةًًكلًمبادراتًجيدةً،ًالتوتراتًًاًبإثارةاثيوبياًً

ًلذلكًًالبدًًمنًًتحديدًالمطلوبًًوالعملًًبشكلًًجادًًمنًاجلًًانجازًذلكًًالهدفً.

بلًًالبدًمنًالعملًًباالستمرارًعلىًهذاًًتفيدًًلوحدها،ًلذلكًالرغباتًًالحسنةًًال

نسبقًًوالًً،اًًفهمًًذلكمفترقًًطرقًً،ًوعلينمرًباالنًًتًًفأثيوبياًالتوجهًً،

ًًًً.االحداث

ً

 الرئيسً:ًوًماهيًالتطوراتًًالمتوقعة؟ًالسيد:سؤال 

.انظرًًالىًًالوضعًًالسياسيًًفيًًاالقاليمً،ًًهناكًالبدايةًمنًقراءةًالوضعًالبدًفيً

التوتراتًوالمشاحناتًبينًالقومياتً،ًًوهذهًالمشاحناتًوالتوتراتًالتقفًعندً

التشكيالتًًالكبرىً،ًبلًتتجزأًوًًتنتقلًالىًالفروعًوتدخلًفيًالتفاصيلًالتيًً
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ًوالفخذًًالخ(ًالنهايةًًلها،ً)ًمنًًالقوميةً،ًثمًًالقبيلةً،ًًثمًتنزلًلالدنىًللعشيرةً

،ًًلذلكًًعليكًًفهمًًهذهًً وًاستغلًالقادةًالسياسيونًًتلكًاالوضاعًًوفتتوهاًكثيراً 

التعقيداتًًوماًتحدثهًبالنسبةًًًللقومياتًً،ًوًااللمامًًبوضعًاالقاليمً،ًومتابعةً

دراسةًالوضعً،ًفاذاً االوضاعًًبدقةً،ًفإذاًاردتًًوضعًًبرامجكً،ًًعليكًًاوالً 

فالوضعًًالحاليًًمعقدًًًفصيلًًوبالدقة،ً،ًتجدًانهًعليكًًمعرفتهًًبالتًنظرتًًًللوضع

،ًولمعالجةًًالوضعًًعليكًًازالةًًاسبابًًالمشكلةً،ًويمكنًًانًًيكونًًلكًًرأيًً جداً 

منًًاجلًًتقويةًًالمجتمعًً،ًًًحولًًكيفيةًتناولًًالموضوعًًلحلهً،ًعليكًًانًًتعمل

ووضعًاالستراتيجيةًًالتيًًتخدمًًالهدفًبإيجادًًًبحثًالحلًًلتعمًفائدتهًًالجميعً،و

عليهًًالمجتمعً،ًوماًهيًًالبرامجًًالتيًًعليكًًانجازهاًًوماًًًماًيجمعوسيلةًًلعملًً

المقصودًمنًًالمهمةًوالغايةًالمرجوةًً.ًفالوضعًالمثاليًًهوًمعالجةًًاختالفًً

ً.القوميةاتًالتوتراتًمنطلقةًًمنًًالنعر،ًوليسًاالنجرارًوراءًالتوتراتًًالًاآلراء

ًوهذاًًيساعدكًعلىًوضعًًاالستراتيجيةًًالسليمةًإلصالحًًالوضعً.

وحقيقةًًالمعضلةًكبيرةً،ًًمنًًحيثًاالختالفاتًًاالقليميةًوالمناطقيةًوغيرهاًً،ًًً

فإذاًًماًاردتًًاالسهامًًفيًًحلًًالمعضلةًعليكًًالوضوحًًوالعملًًعلىًالتشاورًً

ثمًمعالجةًاالمرًوفقًًالتطوراتً،ًلذلكًًفهمًًالوضعًفيًًًوالمتابعةًالمستمرةًومن

اثيوبياًًواضحًًبالنسبةًلناً،ًًونعملًًعلىًمتابعةًالوضعًًبدقةً،ًونعملًمنًًاجلً

وال نتمكنًمنًمتابعةًًًاالسهامًًفيهًًبجديةً،ًربماًًفيًًبعضًًاالحيانًًقدًنتخلفًقليالً 

الحؤولًًدونًًوقوعًًمشكلةًً،ًًًًًنباإلمكااالمرًًبنفسًًالسرعةً،ًًلكنًًانًكانًً

يتمًًبجمعًكلًًالقوىًًالسياسيةًًًوايجادًمقاربةًًللوضعً،ًًلكنًتجدًتصرفاتًمنً

،خاصةًوانهًًمنًًًيخدمًًالهدفًبعضًًالسياسيينًًالذينًًيثيرونًًالنعراتًًوهذاًًال

للحلً،ًلكنًالسهلًًاثارةًالنعراتًًالقوميةًًالضيقةً،ًوبالتاليًًعرقلةًالجهودًًالهادفةً

إذاًماًًعملتًًعلىًمعالجةًًاالمرًًبحكمةًفإنكًًتسلمًًمنًًالعواقبًغيرًًالحميدةً

ًوماًتتركهًمنًًآثارًسلبية.

ينشرًًًلماًًباإلضافةيساعدًعلىًالحلً،ًًورغمًًانًماًيمارسهًبعضًًالسياسيينًال

رًعلىًحلًيخدمًالمجتمع،ًلكنًًاقولًًالزمنًًقادًاالجتماعيةًوالذيًًالًًالوساطفيًًا

ًالوضعً.
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ً

ً

2020ًاالنًًوبحكمًالثقافةًالسياسيةًًالموروثةً،ًاخذًالنقاشًبالنسبةًلالنتخاباتًًعامًً

ًالحيزًًاالكبرً،ًمنًحيثًًتوقيتهًًوغيرهًًمنًًالمسائلًمنًًالنزاعاتً،ًًوهذاًامرًًال
زيدًًالطينًًبلةًً.كيفًًيمكنًًيًًذيهنالكًًتدخلًالقوىًالخارجيةًًالوً،يعتبرًاساسياً 

الوضعً،ًالحلًلهذاًًالثقافةًالمتوارثةً،ًوالذيًًيتطلبًمنًًالقوىًهذاًمعالجةًً

السياسيةًاعدادًماًيمكنًًانًيساعدهمًًفيًًًالمستقبلً،ًلذلكًًالبدًًمنًًاالقرارًبعدمًً

حديثًًًبفهمًًًلألمرالقديمةً.ًعليكًًانًتعملًمنًاجلًًاالعدادًًًًلألساليبالعودةًً

وعصريً،ًًلكنًًعندماًترىًماًًتصدرهًبعضًًمراكزًالبحوثًًًتستغربً،ًلذلكًً

اقولًًعليهمًًالخروجًًمنًًالمفاهيمًًالموروثةً،ًًبالعملًمنًاجلًًاستقرارًً

فيًًاثيوبياًًبحكمًًًباألوضاعاالوضاعًفيًًاثيوبياً،ًبحكمًانًاالقليمًًكلهًًًيتأثرًً

وًبحكمًًانًًتأثيراتهًًكبيرةًًوقدًتتجاوزًًسياسي،ـًًموقعهاًًًًالجغرافيًًوالجيو

تعزيزًًلذلكًماًبدأناهًًاالنًمنًًعالقاتًًعليناًًانًنعملًًمنًًاجلًًًًًً،االقليم

،ًرغمًالسمومًًالنعراتًًالقوميةًًًالتيًتعيقًاالمرً،ًوطرحًالعالقاتًوالفهمًالمشترك

ًً،،ًوهذهًانتهازيةجواءالناضجةًبغرضًاستغاللًًاالًًبعضًالشعاراتًوالمفاهيمًًغير

منًًالجلوسًًوالتباحثًًًًواالنتخاباتًتأتيًًكمثالً.ًًفإذاًكانتًًهنالكًًخالفاتًًالبد
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وليسًالعملًًعلىًاستغاللًًتلكًًالخالفاتً،ًوباالنطالقًًمنًًتجربةًً،حولها

ًالماضيةً،ًلوًكناًًعملناًًعلىًًحلًًتلكًًالمشكالتًًعامً لما1994ًًًًالعشرينًًعاماً 

تعانيًًمنهًًاثيوبياًًاليومًًمنًًمشكالتً،ًولماًًحدثتًًكلًًتلكًًًنًقدًحدثًًماكا

ًمتابعةًًالخسائر.ًلذلكًًوحتىًًال نعودًًلماًخسرناهًًفيًًالماضيًًمنًًالمهمًًجداً 

ًاالوضاعً.

فالسودانًهنالكًتغيرًجديدًقدًحدثًوهنالكًًفخامةًالرئيسًننتقلًإليًالسودان سؤال:

ًظلتًتجريًبينًالحكومةًاالرتريةًوالحكومةًاالنتقاليةًالسودانية،لقاءاتًمتواصلةً

السودانًفيًالجهودًوالمساعيًالتيًًهوًًدورًوماًماهيًاالوضاعًالحاليةًللسودان،

ًتبذلًعليًمستويًاالقليمًالذيًيعيشًمرحلةًمبشرةًمنًالسالمًوالتعاون؟.

انًتؤثرًتاثيرًمباشرًانًالتطوراتًوًاالحداثًالتيًتحدثًفيًاثيوبياًوالسود:ًجواب

عليناً.ًاالحداثًالتيًتحدثًفيًالسودانًتختلفًاختالفًكلياًعنًاالحداثًالتيًتحدثً

ًفيًاثيوبياًعلىًالرغمًمنًوجودًبعضًاوجهًالشبهًوالتقاربًفيًاالحداثًفيماًبينهما.

فيًنهايةًالمطافًالًبدًمنًالتساؤلًكيفًاستطعناًالوصولًإلىًماًوصلناًاليهًفيً

هنالكًاوجهًتشابهًوتطابقًبينًاوضاعناًواوضاعًالسودان.ًفيًفترةًًلي؟.الوقتًالحا

متابعةًًالثمانياتًوباستطاعتكمرحلةًًًوالسبعينياتًوحتيالخمسينياتًوالستينياتً

م،وفيًالمجملًهذهًاالحداثًهيًاحداث1989ًاالحداثًالتيًحدثتًبدايةًمنذًالعـامً

وبالنظرًلهذهًاالوضاعًمنًزواياًًالسياسيةًالتيًمررناًبهاًعموما.ًلألحداثمكملةً

ًباألوضاعمختلفً،ًالسودانًكانًيتميزًًبنظرةًسياسيةًمتطورةًومتقدمةًعندًمقارنتهً

ًتأثيركانًهنالكًًوقبلهًدونًادنيًشك.ًآنذاكالتيًكانتًسائدةًفيًهذهًالمنطقةً

ًواوضحًللعديدًمنًاالفكارًوالرؤيًالسياسيةًالتيًكانتًسائدةًفيًالسودانًفيًالعملية

وبمستويًاوسعًًالسياسيةًاالرتريةًقبلًفترةًاالتحادًالفدراليًبمستوىًكبيرًجدا،

وترتبطًهذهًاالحداثًالسياسيةًارتباطًًالمصري.ًللتأثيريمكنًاالشارةًًالشيءبعضً

مباشرًًبالتطوراتًالمتالحقةًللثورةًاالرتريةًوالمطالبةًبتحقيقًاالستقاللًالكامل،ً

ًوالسودانًالًيبعدًعناًكثيرا.

تطورةًوالمتقدمةًًتوجدًدولةًتمتلكًماًكانًيمتلكهًالسودانًمنًالثقافةًالسياسيةًالمال

لكنًاالفكارًالهدامةًًوالقارةًاالفريقيةًبايًحالًمنًاالحوال.فيًهذهًالمنطقةً

والمتخلفةًالتيًادتًإليًحدوثًالتفرقةًمنًخاللًالتفرقةًاالثنيةًوالدينية،ًهذهًعواملً
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سائدةًفيًفترةًالخمسينياتًوالستينياتًوذلكًلكونًًالسودانًالتفرقةًوالتمييزًلمًتكنً

وحتىًعمليةًتنظيمًاالحزابًًكانًيمتلكًثقافةًسياسيةًمتطورةًفيًذلكًالوقت.

فانًاحزابًالتقليديةًمنًحزبًاالمة،ًاالتحاديًوغيرهاًمنًاالحزاب،ًهذهًًالسياسيةً،

ًلعديدًمنًالجوانباالحزابًكانتًلديهاًخصالًومميزاتًتعدًمتطورةًومتقدمةًفيًا

بعدًالحربًالباردةًظهرًإليًالعلنًماًيسميًاالسالمًالسياسيًالذيًالًًوالمجاالت.

يمتًبصلةًمنًقريبًاوًبعيدًبالمعتقداتًاالسالميةًوالدينيةًً،ًحيثًكانًهذاًالطرحًً

ً.آنذاكيهدفًللقضاءًعلىًالعمليةًالسياسيةًالمتطورةًالتيًكانتًسائدةً

بشكلًتفصيليًبالعودةًإلىًاالحداثًالتاريخيةً،ًوالكيفيةًالتيًواذًحاولتًالتطرقًاليهً

والمساراتًالتيًشهدتًتطورهًمرحلةًبعدًًتمًبهاًتشكيلًاالسالمًالسياسيًبالسودان،

واسعًًتأثيرمًحاولًهذاًالتنظيمًاحداث1983ًفيًفترةًحكمًنميريًفيًالعامًًاخرى.

جبهةًاالسالميةًالقوميةًالذيًفقدًكانًهنالكًتنظيمًالًبعددًمنًالمحاوالتًوالمساعي.

،ًولمًيكنًحينذاكفيًالعملًالسياسيًًالتأثير%ًمنًحيث5ًلمًيكنًلديهًسوىًنسبةً

باستطاعتكًاستخدامًاالسالمًالسياسيً،ًًًيستطيعًتجاوزًهذهًالنسبةًفيًذلكًالوقت.

فعالةًفيًعمليةًالنصبًًوكوسيلةًللوصولًإلىًغاياتكًواهدافكًالسياسيةً،ًكأداة

واالحتيالًحيثًيعدًمنًاسهلًاألساليبًً،ولكنًاذًتساءًلتًإلىًاينًستقودًهذهً

منًاجل89ًًوحتي83ًًفقدًحاولواًفيًالفترةًمنًًاالجندةًوالمفاهيمًالخاطئة؟.

وبعدًانًفشلتًجميعًمساعيهمًًاالقترابًرويداًرويداًإليًصعودًإلىًسدةًالحكم،

باالنقالبًعلىًالحكومةًالشرعيةًللوصولًإلىًالسلطةًبقوةًًومحاولتهمًبالفشلًقاموا

مستفيدينًمنًاالوضاعًالتيًكانتًسائدةًبعدًانتهاءًالحربًالباردة،ًادخلواًًالسالح،

السودانًفيًحالةًمنًاالنقساماتًالسياسيةًوتدميرًللمقوماتًاالقتصادية،ًوغيابً

ًاالمنًواالستقرار....الخ.

م،وعندًتقييمهاًاالنًبعد1989ًةًواالطروحاتًبالعامًكانتًهنالكًالعديدًمنًاالجند

نًالسودانًالذيًكانًيمتلكًمقوماتًوركائزًاساسيةًفيًالعملًالسياسيًإفًثالثينًعام،

ًالمنظمًتمًتدميرهًمنًكافةًالجوانبًوالصعدًوهيًًجريمةًالًتغتفرًبالدرجةًاالساسية.

الماضيةًتظاهراتًوفوضيًًالثالثينكانتًهنالكًطيلةً خارجةًعنًالسيطرةً،ًًعاماً 

ةًهذهًالفترةًفيًكانتًهنالكًمتغيراتًجاءتًنتيجةًاالوضاعًالتيًكانتًسائدةًطيل

وحتيًاالوضاعًاالمنيةًكانتًفيًًالثقافةًوالمجتمعيةوًاالقتصاديةوًالشؤونًالسياسية

وحتىًاالوضاعًالتيًادتًإليًانفصالًًوالدمار.ًالفوضىطريقهاًنحوًاحداثً
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ًبتأثيرًوًالشرقًوالنيلًاالزرقًوًكردفان،ًىًفيًدارًفور،السودان،ًوًجرائمًاخر

فقدًفشلًالنظامًفيًًالعديدًمنًالخالفاتًوالتفرقةًالتيًلمًتكنًمعروفةًفيًالسابق.

"ناكلًمماًنزرعًونلبسًمماًنصنعً"ً،وحتىًالحديثًًترجمةًشعارهًًالذيًكانًيقول

الستيالءًعلىًالدعمًعماًتمًتسمتيهًًبالمستضعفينًكانًلمجردًالحديثًالهدفًمنهًا

ًالذيًيقدمًلهذهًالفئةًبعينهاًمنًتبرعاتًمختلفة.

50ًبليونًاو60ًًًبلغالىًاينًوصلتًديونًالسودانً؟هلًواليومًوبعدًثالثينًعاماً 

هوًحجمًماًتمًسرقتهًونهبهًوتهريبهًمنًثرواتًالسودانًإلىًًبليونًدوالر،ًوما

بليونًدوالرًمنتشرة90ًًإلي80ًًالخارجً؟ًوهنالكًتقديراتًتشيرًإلىًماًنسبتهًمنً

اينًهمًاللصوصًالذينًكانواًيسرقونًمدخراتًالسودانًًفيًمختلفًالبنوكًالعالمية؟.

القريبًًمنًثورةًهوًانفجارًًباألمسوانًماًحدثًًومقدراتهًتحتًمسمىًاالسالم؟.

هائلًللتظاهراتًالسلميةًللشعبًنتيجةًانهيارًاالقتصادًإلىًمستوياتًقياسيةًبدولةً

منًًشيءدانًالمعروفةًبالثرواتًًالمعدنيةً،ًوالزراعيةًوغيرهاًاضحتًالسو

ًالماضي.

مشروعًالجزيرةًالذيًكانًيعدًمنًالمشاريعًالعظيمةًوالهائلةًفيًفترةًاالحتاللً

%ًمنًموازنةًبريطانياًالعظميًمنًعوائد10ًًاالنجليزيًوكانًيغطيًمنًنسبتهً

60ًكبيرةًوالًتحدهاًحدودًفيًفترةًالـًًواالمكاناتًًالزراعيةًالسودانيةًًالقطنًوحده.

عامًالماضية،ًاالًانًالسودانًاضحيًفيًالوقتًالراهنًيعانيًمنًمختلف50ًًوًالـً

االزماتًنتيجةًاندثارًمختلفًالمشاريعًالصناعيةًوالزراعيةًلدرجةًوصولهًإلىًً

ةًليسًفيًاستطاعتكًايجادًاالعذارًالمقنعًشيءدرجةًانعدامًالغاللًفيًاالسواقًوهوً

ًلهًفيًالحالةًالسودانيةًعندًمقارنتهاًبالحالةًاالرتريةًعليًسبيلًالمثال.

وفيًالنهايةً،ًاالنقساماتًالسياسيةًتحتًمسمىًاالسالمًوعملياتًالسرقةًواالختالسً

قادتًإلىًاحكمًمجموعةًمنًالمافياًًاحكمتًسيطرتهاًالمطلقةًًبتذرعهمًبمختلفً

مرًتحويلهمًالسودانًإليًبقعةًتنطلقًمنهاًواالًواألدهىًالذرائعًوالحججًالدينيةً.

فيًهذهًالمنطقةًحتىً العناصرًاالرهابيةًوالمجموعاتًالتيًتعيثًخراباًوتدميراً 

كانًبنًالدن1994ًًم.فنحنًعندماًقمناًبقطعًعالقتناًالدبلوماسيةًبالعام1996ًالعامً

واالحتياجاتًًاللوازمهنالكًوحتىًالقاعدةًكانًًلديهاًنشاطها.ًفقدًقامواًبتوفيرًكافةً

ًلألعمالالشرقًكلهًوجميعًاالراضيًالسودانيةًفتحتًعليًمصراعيهاًًالبنًالدن،

وبعدًًهذهًالعصبةًلالنضمامًإليًالمجموعاتًالتخريبيةً،ًارتبطتبعدًانًًاالرهابية،
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ومنًذلكًالوقتًوحتيًاالمسًالقريبًًعبرًاالنقالب.1989انًاتتًإليًالحكمًبالعامً

حرامًالىًًينًمختلفًالمجموعاتًاالرهابيةًمنًبوكوكانًالسودانًنقطةًوصلًب

ًكانًهنالكًايضا .ًالذيًاضافةًإليًذلكًكارلوسًداعش،

هذهًالعصابةًادخلتًالسودانًفيًمستنقعًًالًيستطيعًالخروجًمنهً،ًمنًخاللًسيطرةً

وسطوةًفئةًقليلةًعلىًالمقدراتًاالقتصاديةًمنًخاللًعملياتًالنصبًواالحتيالً

جميعًهذهًالعواملًًاعطاءًاالهميةًلمعاناةًماًيطلقًعليهًبالمستضعفين،دونًًالمنظمة،

ادتًإليًاضعافًاالوضاعًاالقتصاديةًووصولهاًإليًطريقًمسدودًوضبابيةًفيً

فمنًالصعوبةًبمكانًانًتقومًبدفعًالديونًفيًوقتها،ًوليستًفيًاستطاعتكًًالرؤي.

قلهاًإليًالخارجًفيًمختلفًايضاًاستعادةًاالموالًالتيًتمًسرقتهاًوتمًاختالسهاًون

ًالجنوبًًوالشمال.ًالشرق،ًوًبتقسيمًالمجتمعًإليًفئاتًفيًدارًفور،ًالبنوكًالعالمية،

والخرابًًوالفوضىوحتيًالعالقةًمعًدولًالجوارًكانتًقائمةًعليًاحداثًالحروبً

فقدًكانًهنالكًتفاهمًواتفاقًثنائيًبينًهذهًالعصبةًوالزمرةًالتيًكانتًًمعًهذهًالدول،

وحتىًاالمسًالقريبًكانواًيقومونًبشنًالحروبًعليناًبشكلًًوجودةًفيًاثيوبيا.م

هذهًًمنسقًومدروسًبينهمً،وهيًشراكةًبينًمجموعةًمنًاللصوصًوالنصابين.

عامًًاحدثتًمختلفًاالوضاعًالسياسية،ًاالقتصادية،ًالثقافية30ًًالعصبةًوخاللًالـً

بكافةًالمقاييسًوالمعاييرًعندًمقارنتهاًالتيًادتًالىًًتدميرًالًنهايةًلهًًوالمجتمعية،

ًبالثرواتًوالمقدراتًالسودانية.

ومحاوالتًً،لإلرهابهنالكًمحاوالتًاخراجًالسودانًمنًقائمةًالدولًالراعيةً

انًاوضاعًالسودانًفيًهذهًالمرحلةًاالنتقاليةًهيًًمتعددةًلحلحلةًمشاكلهًاالقتصادية،

الجيدًفيًهكذاًًوالشيءًالًتعد.وضعيةًمنًالتحدياتًوالصعابًالتيًالًتحصىًو

اوضاعًرفضًالشعبًالسودانيًلهذهًاالوضاعًالتيًوصلتًإليًمرحلةًفقدًفيهاًً

النظامًالسيطرةًعلىًالوضعًبدرجةًكبيرةً،ًوهوًالذيًاديًإليًهذهًالتظاهراتًًومنً

هذهًًثمًًالثورةًالنًالدمارًالذيًلحقًبالبالدًخاللًالثالثينًعاماًكانًكبيرا .ً

لمًتقودهاًاالحزابًوالتنظيمياتًالسياسية،ًبلًكانتًعبارةًعنًردةًفعلًًالتظاهرات

منًالشعبًوهيًتعدًحالةًفريدةًمنًالتظاهراتً،والًيمكنًمقارنتهاًبتلكًالتظاهراتً

الولوجًإليًتمًًمًثًالتيًشهدتهاًالمنطقة،ًبلًكانتًاستثناءًمنًكافةًالجوانبًوالصعد.

ً؟رحًنفسهًهناًوماذاًبعدًمرحلةًالفترةًاالنتقاليةوالسؤالًالذيًيطًفترةًانتقاليةًحاليا،
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السائدةًفيًالسودانًواثيوبياًوانًكانتًهنالكًبعضًالفوارقًًلألوضاعهنالكًتباينً

ًفيًعددًمنًالجوانب.

البدًمنًالتفاكرًوالتباحثًحولًالكيفيةًالتيًيتمًبهاًاخراجًالسودانًمنًهذهًاالوضاعًً

صبةًمنًمجموعاتًالمافياًوالمختلسينًًونقلهً،التيًكانتًعليهًفيًفترةًحكمًهذهًالع

هذهًالمرحلةًاالنتقاليةًًإليًاوضاعًاكثرًاستقراراًوامناًفيًهذهًالمرحلةًاالنتقالية.

ووفقًالبرامجًوالخططًالموضوعةًالبدًمنًمعالجةًالتحدياتًالسياسيةًبالدرجةً

االقليميًًوذلكًبعدًانًعملتًهذهًالعصبةًعليًانفصالًالسودانًعنًمحيطهاًاالوليً،

والقاريًوجعلهاًبؤرةًللمخططاتًاالرهابيةًالتيًكانتًتنفذًعددًمنًمجموعاتً

فقدًكانًالسودانًهوًالراعيًوالداعمً.ًحرامً،ًداعشًوغيرهاًارهابيةًمنًقبيلًبوكو

الحقيقيًلهذهًالعملياتًاالرهابية،ًباعتبارهًنقطةًاالنطالقًلهذهًالعملياتًاالرهابيةً

دانً؟ًًواذاًتساءلناًعنًثرواتًالسوًتنفذًإليًوقتًقريبًجدا.واالجراميةًالتيًكانتً

وعليهًًتمًتدميرًالجزءًاالكبرًمنهاًوسرقةًالجزءًالمتبقي.ثرواتًالسودانًالكبيرةًً

منًالصعوبةًالحديثًعنًاحداثًرقيًوتطورًفيًاالوضاعًاالقتصادية،ًوليسًفيً

ًيًسابقًعهدها.استطاعتكًاعادةًذلكًالتطورًالكبيرًفيًالعمليةًالسياسيةًإل

جبالًالنوبهًوًكردفانوًالمعارضةًفيًكلًمنًالنيلًاالزرقهنالكًالعديدًمنًاالحزابً

والمهامًالتيًكانتًتقومًبهاًًلألدواردارفورًوغيرها،ًجاءتًنتيجةًمباشرةًرفضاً و

ً.أبداًموجودةًعليًارضًالواقعهذهًالعصبةًالتيًاحدثتًاشكالياتًوصعابًلمًتكنً

لكنًهلًامكانيةًوقدرةًحقيقيةًًةًهذهًاالشكالياتًوالصعابً،هنالكًمحاوالتًلحلحل

للوصولًإليًبرًاالمان؟ًوهنالكًًامكانيةًللوصولًإليًاوضاعًسياسيةًمستقرةً؟ً

ً؟وهلًفيًاستطاعةًالسودانًالخروجًمنًاالوضاعًاالقتصاديةًالصعبةًالتيًيمرًبها

وقتًًالحالي.ًالشعبًالًيعدًاولويةًفيًالًلإلرهابالخروجًمنًقائمةًالدولًالرعايةً

االرهابيةًًالتيًتقومًًلألعمالالسودانيًفيًحاجةًإليًتغييرًلالبتعادًعنًكونهًقاعدةً

فالخيارًالذيًًبهاًالقاعدةً،ًداعشً،ًحركةًالشبابًوغيرهاًمنًالتنظيمياتًاالرهابيةً.

ارتضتهًًهذهًالعصبةًلنفسهاًادىًإلىًانعزالًالسودانًعنًمحيطهاًوقادهمًلمواجهةً

الشعبًالسودانيًعنًخياراتهًفيًالتظاهراتًًوقدًعبرًاالشكالياتًوالصعاب،ًمختلف

ً.الشأنالتيًقامًبهاًوالًيحتاجًإليًاصدارًتصريحاتًاضافيةًفيًهذاً
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المطلوبًهوًالكيفيةًالتيًيتمًبهاًمعالجةًاالوضاعًالسياسيةً،ًاالقتصاديةً،ًوفتحً

االرثًالسياسيًالمتطورًإليًًقنواتًمعًدولًالجوارًلخلقًشراكةًثنائيةً،ًواعادةًذلك

وعندًًسابقًعهدهً.ًعليًالشعبًالسودانيًالقيامًبالدورًالمنوطًبهاًفيًهذاًاالطار.

التطرقًإليًعدمًاستتبابًاالمنًواالستقرارًبهذاًالمنطقةً،ًفهوًنتيجةًمباشرةًلعدمً

التوزانًفيًالمعاييرًوكثرةًالفجواتًوالثغراتًسواءًكانتًعليًالصعيدًالمحليًاوً

البدًانًيعودًالسودانًإليًممارسةًًقليميًًهوًالذيًيؤديًإليًعدمًاالستقرارً.اال

دورهًًالطبيعيًاوالًفيًهذهًالمنطقةً،ًبعدًانًتمًعزلهًوضمهًقسراًإليًتحالفاتً

البدًلهًمنًالخروجًمنًهذاً وسياساتًاالخرين.ًألجندةبغرضًاالستفادةًمنهًكمنفذً

المستقبليةًلهًكشعبًللعودةًإلىًموقعهًالذيًًمالواآل الحلفًمنًخاللًاالرادةًالذاتيةً،

عليًارضًالواقعًفيًًواآلمالكانًعليهًفيًالسابق،ًواذًتمًتنفيذًهذهًالتطلعاتً

ًواالستقرار.ًباألمناستطاعتناًالشعورً

وحتيًتصلًاالمورًإليًذلكًالمستويًمنًالتعاونًالثنائيًفيماًبينناً،ًالبدًمنًمناقشةً

قدمتهاًالقضاءًعليًالممارساتًالتيًكانتًتقومًبهاًالعصبةًماًيمكنًًالقيامًبهًوفيًم

فيًالسابقًمنًاالعمالًاالرهابيةًوالتخريبيةًالتيًالًيمكنًانًتمحيًاثارهاًبينًليلةً

ًوضحاها،ًبلًتحتاجًإليًعملًمضني.

فهذهًالعصبةًمنًمجموعةًالمافياًوبغرضًفرضًسيطرتهًالمطلقةًعليًاالوضاعً

وغيرها،ًًالثقافيةوًالسياسيةوًالدفاعنًوالحكوميةً،االمديدًمنًالمؤسساتًاوجدتًالع

فيًالسابق. ومنًالصعوبةًًقضتًكلياًعلىًالعملًالسياسيًالمتطورًالذيًكانًسائداً 

بمكانًتغيرًهذاًالوضعًفيًغضونًالثالثةًاوًاالربعةًاعوامًًمنًسنواتًالفترةً

ومهامًمتعددةًفيًهذاًًبأدواراالنتقالية،ًهنالكًالعديدًمنًالمجموعاتًالتيًتقومً

ومهامًمنًاجلًاخراجًالسودانًمنًهذاًاالرثًًًبأدوارومنًجانبناًنقومًًاالطار.

المتخلفًواعادتهًإليًوضعهًالطبيعيًفيًالمنطقة،ًبماًيمكنًالشعبًالسودانيًمنً

ًاالنخراطًفيًعمليةًالبناءًوالتعميرًواستقرارًاوضاعهًالداخلية.

ولكنًهلًفيًاستطاعتهاًايجادًالحلًًىًالسياسية،هنالكًالعديدًمنًاالطروحاتًوالرؤ

ًالشأنحتىًتصلًاالمورًإليًبرًاالمان؟ًالبدًمنًمناقشةًكافةًالشؤونًالمتعلقةًبهذاً

واالطروحاتًالتيًتظهرًعلىًالسطحً،ولكنًًاآلراءهنالكًالعديدًمنًًبشكلًتفصيلي.

لحكومةًوهلًفيًاستطاعةًاًوالغاياتًالمنشودة؟ًاآلمالهلًفيًاستطاعتهاًعكسً

االنتقاليةًالسيرًبخطيًواثقةًإليًمبتغاه؟.ًهنالكًالعديدًمنًالتنظيمياتًوالقوىًالتيً
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وهنالكًايضاًقوىًخارجيةًتحاولًاالستفادةًًالخرابًوالدمارًمنًالداخل.ًلنشرتسعيً

منًاالوضاعًالحاليةًلمصلحتهاًمعتبرةًبانًماًحدثًمنًتغيرًيعدًخسارةًًومحاولةً

هنالكًظروفًمشابهةًحيثًتسعىًًبأثيوبياعهدهاً،وحتيًًاعادةًاالمورًإليًسابق

ًقوىًخارجيةًترفضًالتغييرًًالذيًحدثًًوتحاولًاعادةًالساعةًإلىًالوراء.

ومنًاجلًمعرفةًخيارتناًالبدًلناًمنًالقراءةًالصحيحةًلكيًنستطيعًالمشاركةًفيًهذهً

المهامً،فهذهًاالحداثًتحدثًبالقربًمناًوفيًمنطقةًقريبةًجداً،تحتمًعليناًمعرفتهاً

وًأجنوبًافريقياًًًأوًفيجيرياًيتحدثًفيًمنطقتناًوليستًفيًنًألنهاالمتكاملةً

ًباكستان.في

حدهًالذيًخسرًخاللًالثالثينًعامًالماضيةً،بلًنحنًوالشعبًالسودانيًلمًيكنً

خسرناًايضاًنتيجةًلممارساتًهذهًالعصبةًمنًالمافياًالتيًكانتًعليًسدةًالحكمً

وحتىًالًتحدثًمثلًهكذاًًبالسودانًوماًقامتًبهًمنًاعمالًتخريبيةًوتدميرية.

شراكةًالفعالةًسواءًكانتًفيًعالقتناًاوضاعًفيًالمستقبلًالبدًلناًمنًاالنخراطًفيًال

علىًالدورًالسودانيًالهامًوالفعالًًالتأكيدالثنائيةًوحتىًعالقتناًاالقليمية،ًمنًخاللً

فيًهذهًالمنطقة،ًوسيكونًهنالكًفوائدًجمةًعلىًصعيدًالمنطقةًفيًحالةًعودةً

ًشعوبًًالمنطقة.ًخيراًعلىالسودانًإليًموقعهًالطبيعيًستعودًبالًشكً

اليناًهذهًاالوضاعًباالستقرارًواالمن،ًالوئامًًواالحترامًالمتبادل،ًوتفعيلًًوستعودً

برامجًالشراكةًالثنائيةًوغيرهاًمنًاالبعاد.ًفهذهًاالوضاعًالًتختلفًمنًحيثً

المضمونًعنًاالوضاعًفيًاثيوبيا،ًحيثًنقومًبالشراكةًالفعالةًالثنائيةًفيًالشؤونً

منًالمواضيعًالتيًتدفعًبالتعاونًعليًصعيدًالسياسية،ًاالقتصاديةً،ًاالمنًوغيرهاً

ًاالقليميًوالدولي.

وعموماًهنالكًتطابقًفيًالرؤيًواالفكارًبينناًوبينًجميعًالقوىًسواءًكانتًً

وهوًماًسيقودناًإلىًتنفيذًًشخصياتًاوًتنظيمياتًسياسيةًفيًهذهًالمرحلةًاالنتقالية،

ماسةًإليًعقدًلقاءاتًللتباحثيًًًمشاريعًوبرامجًواقعيةًًيستفيدًمنهاًالجميعً،ًًالحاجة

بايًحالًمنًاالحوالً،ًوهمًمنًجانبهمًًبتأجيلهولمًنقمًًوالتفاكرًمنًوقتًآلخر،

فيًاستطاعتناًالقولًبانًهنالكًتغيراتًجيدةًًيقومونًبجهودًومساعيًمتواصلة.

تحدثًعلىًارضًالواقع،ًاالًانًالتحدياتًسواءًكانتًالمحليةًاوًالخارجية،ًالًيمكنً

نحنًفيًحاجةًلمراقبةًاالوضاعًلحظةًبلحظةًمنًاجلًًلًمنًحجمهاًواثرها.التقلي
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تكوينًفكرةًمتكاملةًعنًاالوضاعًمنًاجلًالقيامًبتلكًاالدوارًوالمهامًبصورةً

ً.واإلدراكمدرسةًومتقنةًونعملًوفقًهذاًالفهمً

نحنًمحظوظينًلكونناًمررناًبالعديدًمنًالتجاربًعلىًالرغمًمنًكونناًالًنختلفً

رناًفيًالكثيرًمنًاالشياءً،ًاالًانناًاستطعناًاالستفادةًمنًالتجاربًالتيًمرتًعنًغي

بلًبالسودانًعلىًسبيلًالمثال،ًليسًمنًخاللًالعودةًإليًالسنواتًالقليلةًالماضيةً،

،ًالتسعينياتًوحتيًاالحداثًًاتيالثمان،ًًاتيالسبعينًبالعودةًإلىًحقبةًالخمسينياتً

إليًجنبًارتفاعًوعيناًوهوًًالقريب.ًباألمسالتيًحدثتً لديناًخبراتًمتراكمةًجنباً 

ماًيحتمًعليناًالمشاركةًالفعالةًفيًالشراكةًالثنائيةًمعًاالخوةًالسودانيينًإذًالًتسمحً

االجابةًعلىًالعديدًمنًًاستطاعتناًفإنناوعموماًًالظرفًفيًالخوضًفيًالتفاصيلً.

النسبةًلناًوللشعبًاالرتري؟ًواالطروحاتًمنًقبيلًماذاًيعنيًالسودانًبًالتساؤالت

السودانيًًإليًاوضاعًاكثرًاستقرارًماهيًالفوائدًالتيًًالشأنوفيًحالًوصلً

ستجنىًعلىًالصعيدًالثنائيًاوًاالقليمي،ًنعملًبجدًفيًهذهًالصددًانطالقاًمنً

ًبالدرجةًاالساسية.ًالشأنمعرفتناًالمتكاملةًبهذاً

خراًأزعجتًبعضًالقوىًالحالمةًفيًعمليةًالتغييرًالتيًشهدهاًالسودانًمؤ -ؤال:س

 سودانًمزعزعًوغيرًًمستقرًوتعملًضدًهذاًالتغيير،ًماذاًتقولًفيًهذاًالشأن؟

ًمنًًبالفعلً،ًال:ًجواب فرقًبينًاالوضاعًالسودانيةًواالثيوبيةًبكلًالنواحيً،ًسواء 

حيثًالجغرافياًوالخططًاالستراتيجية،ًوانًالقوىًالمنزعجةًمنًهذاًالتغييرًالذيً

يستهانًبهً،ًمنًحيثًالضغطًًتشهدهًمنطقتناًليستًقليلة،ًبعضهاًيتمتعًبقوةًال

االقتصاديًوتتوفرًلهاًآلياتًتنفيذًمتطورةً،ًيستطيعونًخلقًالتوترًًوالفتنً

والنعرات،ًويتقنونًفنونًتعكيرًالسالمًواالستقرار،ًوالًيمكنًحصرًتلكًاآللياتً

الدوليةًالتيًالًتريدًاستقرارًًوأةًتلكًالقوىًسواءًكانتًاالقليميًالتيًتستخدمها

المنطقةً،ًونحنًنعملًجاهدينًلردعًتلكًالمساعيًالتخريبية،ًفهمًمتمرسينًفيًنزعً

الوئامًواالنسجامًًمنًاوساطًالمجتمعاتًوالشعوبًوكذلكًتفريقها،ًواذاًتساءلناًعنً

يدا،ًًهذهًالمنطقة،ًندركًانهًليسًجدًبأوضاعنظرةًالقوىًالدوليةًالعظمىًفيماًيتعلقً

صرحتًالقوىًالعظمىًبانًارتريا1941ًًمثالًًمعًانتهاءًالحربًالعالميةًالثانيةًعامً

ًتخدمًمصالحهاًفيًهذهًالمنطقة،ًًوًهذاًأثرًسلباًعلىًاستقرارًالمنطقةً.ًًال
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يقالًانًالتحديًاالكبرًلدولًًالجوارًالتيًالزلناًنتحدثًعنهاًهيًمسائلًاقتصادية،ً

فرضتًالمواطنًلحياةًمعيشيةًصعبة،ًندركًجيداًًفتلكًالجهاتًالمؤثرةًهيًمن

الجهةًالتيًنهبتًثرواتًالسودانًواينًذهبتًوكيفًوماهيًنظرةًورؤىًتلكًالقواتً

الحاليةًفيًالسودانً،ًوماهيًاهدافهاًمنًالسودان؟ًهلًيريدونًًباألوضاعفيماًيتعلقً

تتنفسًالصعداءًًةًالالسالمًلهذاًالبلدًالذيًكانًبيئةًمتاحةًلتمريرًاجندتهمً،ًفهذهًالجه

وتسعىًجاهدةًلعرقلةًالسالمًوالتطورًفيًالسودانً،ًبدورناًنعرفًجيداًمنًهيً

الشعبيةً،ًوهلًيستطيعًًمجلسًًًبإرادتهالجهةًالتيًتريدًتدميرًالسودانًوالتالعبً

السيادةًالسودانيًاالنتقاليًمواجهةًالتدخالتًالخارجية،ًًوهلًيعونًجيداًاهدافًهذهً

همًسالحًكافيًلمواجهتها،ًوكيفًينسقًفيماًبينه،ًًألنًاالمرًبالتأكيدًالجهة،ًوهلًلدي

ًإلحداثليسًسهال،ًًومنًجانبناًالزلناًنتابعًعنًكثبًًالمجلسًاالنتقاليًومقدراتهاً

ًالتغييرًفيًالسودانًونتركًسيرًاالمورًللوقت،ًوالًيمكنًالتنبؤًعنًالنتائجًمسبقا.ً

لسياسيةًواالمنيةًوخاصةًالتحدياتًكيفًيواجهًالمجلسًاالنتقاليًالمشاكلًا

االقتصاديةً،ًوبايًطريقةًيستطيعونًتأمينًاقتصادهمً،ًعنًطريقًاالقتراضًامً

االعتمادًعلىًالذاتًأمًالتموينًوغيرهاًمنًالطرق،ًهلًلديهمًخطةًواضحةًواجندةً

تعد،ًًفالنظرًاليهاًبكلًالًًتحصىًوًسياسيةًتدمجًكلًماًذكرناه،ًألنًالتحدياتًال

ًالجهاتًالسياسيةًواالشخاصًوالشارعًالسودانيً،ًوكلًهذاًنتاجًالنواح يًسواء 

التقسيمًالجغرافيًالمدمر،ًوانًماًيحدثًفيًالشرقًفيًالوقتًالحاليًهوًكذلكًنتاجً

مخططاتًوافكارًالجهاتًالمخربة،ًنتساءلًلماذاًتخلقًالمشاكلًبينًالقبائلً

رق،ًوًلكونهًيؤثرًكذلكًعلىًوالمناطق،ًوأيضاًمشاكلًاقليميةًوقبليةًخاصةًفيًالش

ارترياًوهذاًيعنيًضربًعصفورينًبحجرًواحد،ًوكلًالمشاكلًالسائدةًفيًجبالً

فالمجلسًً.نًالقوىًاالجنبيةالنوبةًوكردفانًودارفورًنتاجًاالجنداتًالقادمةًم

االنتقاليًالسودانيًيوجدًفيًبدايةًالعمليةًاالنتقاليةًوامامهًتحدياتًكبيرةً،ًوالًتختلفً

ءًفيًالسودانًعنًاالجواءًفيًاثيوبيا،ًوبدورناًنساهمًحسبًالمستطاعًاالجوا

ًبالتعاونًوالتنسيقًمعًالمجلسًاالنتقاليًدونًالدخولًفيًاجنداتهمًوبرامجهمًالداخلية.

فخامةًالرئيسً،ًننتقلًمنًأقربًًدولتينًًمجاورتينًلناًاثيوبياًوالسودانًالىًًسؤال:

دولًالخليجً،إذًالزالتًتسعىًالحكومةًاالرتريةًجاهدةًلخلقًحسنًًجوارًوبناءً

عالقاتًشراكةًوصداقةًمتينةًمعًدولًالخليجًاضافةًالىًدولًمنطقةًالقرنًاالفريقيً
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ىًتقدمًوتطورًتلكًالمساعيًاالرتريةًفيًجيةًالمتبعة،ًكيفًتروفقًالسياسيةًالخار

ًهذاًالشأن؟

يمكنًًنعم،ًبدأًالبرنامجًليسًعلىًمستوىًاقليميًًبلًمنًحسنًالجوار،ًوال:ًجواب

لًمنًمنظورًواقعيًانًنحللًذلكًمنًمنظورًالشعورًالداخليًوحسبً،ًب

دولًحوضًًًجيرانناًكونًيتوموضوعي،ًحيثً ومحيطناًمنًاربعةًأقاليمً،ًأوالً 

ًمنًًالنيل كالسودانًومصرًواثيوبياًوجنوبًالسودانًًوغيرهاًوهذهًالدولًمهمةًجداً 

حيثًاستراتيجيتهاًوموقعهاًالجيوغرافي،ًوالجوارًالثانيةًهيًدولًالقرنًاالفريقيً

كالصومالًواثيوبياًوالسودانًوجيبوتيًوارترياًوربماًتتوسعًاكثرًمنًذلك،ًوالثالثً

كالمملكةًالعربيةًالسعوديةًواالردنًومصرًهيًالدولًالمطلةًعلىًالبحرًاالحمر،ً

واليمنًوقدًتتكررًاالسماءً،ًواخيراًوفيًالمرتبةًالرابعةًنجدًدولًالخليجً،ًوهيً

ًجزءًالًيتجزأًمنًدولًالجوارً.ً

منًهذهًاالقاليمًاالربعةًالمجاورةًمنًحيثًالجغرافيةًينشأًًمفهومًحسنًالجيرة،ًواذاً

فقطًامًلهاًمصالحًمشتركةًاقتصاديةًتساءلناًعنًعالقتهاًهلًهيًجغرافيةً

استراتيجيةًسياسيةًوامنيةً.ًكلهاًمتقاربةًوربماًيكونًلهاًايضاحاتًأخرى،ًاالًانً

المتبادلًبينًتلكًاالقاليمًاالربعة.ًنمنحًاجواءناًًوالتأثيرالكلًيتفقًعلىًالتقاربً

سًالداخليةًاالوليةًوالبدًانًنعيشًفيًوسطًجوارًآمنًومستقر،ًوهذاًواجبًولي

مباشرً،ًوفيًاالخيرًيجبًانًنعيشًسوياًباالحترامًًتأثيرخيار،ًفتلكًالدولًلهاً

ًالمتبادل،ًوهذاًبدورهًيجلبًاالستقرارًواالنسجامًبينًالشعوبًوالدول.

كماًانًالتنميةًاالقتصاديةًوتحسينًاألوضاعًالمعيشيةًللمواطنًتكونًفاعلةًاذاًكانتً

العملًسوياًعلىًًمكافحةًغسيلًاالموالًًقائمةًعلىًالتعاونًوالصداقة،ًومنًاالفضل

واالرهابًوالتجارةًغيرًالقانونيةًوتجارةًاالسلحةًًالتيًتزرعًالقالقلًوعدمً

ًاالستقرارًلدىًالشعوب.

يجبًتقبلًاالمرً،ًوالتهمًايضاًالجغرافيةًبلًالمهمًهوًالهدف،ًلكونهًيجبرناًللعملًًً

وللعملًفيًذلكًعليناًانًننسقًالمتعاقبة،ًًلألجيالالمشترك،ًوتوريثًبيئةًمستقرةً

عندماًجاءتًًألنهفهمنا،ًوخلقًآليةًتساعدناًللعملًفيًذلكً،وهذاًليسًاختراعًجديد،ً

مبادرةًالقرنًاالفريقيًبعدًانتهاءًالحربًالباردةً،وساهمناًمعًتلكًالجهاتًفيًتلكً

ً،سممنظمةًااليغاد،ًلمًتكنًالمناقشةًفيًاختيارًاالًتأسيسالفترة،ًومنًثمًجاءتًفكرةً
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بلًحولًًكيفيةًخلقًتنسيقًاقليمي،ًلتحويلًمنظمةًالتنميةًوالجفافًالىًمنظمةً

اقليميةًتعملًلتوحيدًهذهًالمنطقةًوانسجامها،ًوقدًوجدتًالفكرةًالقبولً،ًلكنًفيً

نهايةًالمطافًتحولًتوجهًمنظمةًايغادًعكسًالهدفًالذيًأُسستًمنًاجلهً،ً

لالستقرارً،وعملت رئيسياً  لصالحًاالجندةًالخارجيةًومصالحًًواصبحتًمهددًاً 

غزوًالصومالًمنًقبل2006ًًالمافياًفيًالمنطقة،ًًحيثًنتجًعنًاعمالهاًالمشينةًفيً

لنًتفلحًآليةًالتنسيقً زمرةًالويانيًًبنصيحةًمنًامريكاًوغيرهاًمنًالدول،ًواخيراً 

ًاالقليميً،ماًاضطرناًلتجميدًعضويتناًحتىًاالنً.

يتجزأًمنًتلكًالمواضيعًالتيًبدأتًفيًتلكًًالموضوعًحسنًالجوارًيعدًجزءاً 

حسنًالجوارًًًألهميةربماًنبالغًفيًبعضًاالحيانًبالقولًانناًافضلًتفهماًًالفترة.

وتجاوزناًتحدياتًكبيرةًالًحصرًلها.ًًلكونناًاكتسبناًتجاربًثرةًمنذًفترةًطوليةً،

االقتصادي،ًبلًتكمنًفالمسألةًليستًالتوسعًالجغرافيً،والكثافةًالسكانية،ًوالتطورً

فيًمنًيريدًالسالمًواالستقرارًومنًيعملًمنًاجله،ًوحقيقةًالًاحدًيسبقناًفيًهذاً

الجانب،ًًوليسًالمهمًأنًنقولًنحنًافضلًمنًاالخرينً،بلًالمهمًهوًتسريعًوتيرةً

ًالعملًلترسيخًمبدأًحسنًالجوارًبشكلًيوميً،وعدمًتأجيلهًلليومًاآلخر.

والوسائلًالتيًًماهيًالجسوروًًمكونًاالربعةًاقاليم،ًلكنًكيفًيتمًالعملًمعًًًً

توصلناًالىًذلكًالعمل،ًًوماهيًالخطواتًالتيًيجبًعليناًاتخاذها؟ً.ًوهلًهيً

اعمالًتنجزًبالسرعةًمنطلقةًمنًحسنًالنيةًفقط،ًوبالمشاعرًالداخليةًدونًالتحليً

ناًالسيرًعلىًبالواقعيةًوالموضوعية؟.ًًلذلكًوحتىًنضمنًالعاقبةًالسليمةًيجبًعلي

خطىًثابتة،ًمنهاًمثالًعليناًانًنصلًالىًفهمًمشتركًلتحقيقًالهدفًالمنشودًفيًبناءً

عالقاتًبناءةًمعًاثيوبياًوالسودانًوالصومالًوغيرهاًمنًدولًالجوارًكدولًالخليج.ً

والًاحدًيستطيعًبلوغًالهدفًالمنشودًدونًالفهمًالمشترك،ًوانًالورقةًالتيًقدمناهاً

لًالنقاطًالـًناًوخيارنا،ًويجبًالنظرًبتمعنًحوحرًاالحمرًتوضحًرؤامؤخراًحولًالب

الموضوعةًفيًالورقةً،ًوعندماًنقولًالبدًمنًخلقًتنسيقًجيدًبخوصًالبحر11ًً

االحمر،ًًاوالًعليناًتوضيحًاهدافناً،ومنًثمًخلقًآليةًًتُنظرًعبرًثالثًمراحلً،ًفالً

اًعظمًمقامها،ًوالبدًمنًاحترامًعنًأخرىًمهمًباإلنابةيمكنًانًتقومًأيًدولةًبعملً

القانونًفيماًيتعلقًببناءًالعالقات،ًًمثالًالًأحدًيحلًالمشاكلًالصوماليةًاالً

الصوماليينًًانفسهمًً،حتىًوانًأتتًكافةًاالسلحةًالفتاكةًمنًالصواريخًوالمدافعً

ًوالتكنولوجيةًالمتطورة.
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أنهًواهمًوًيضيعًوقتهًومنًيعتقدًانًالقوىًالخارجيةًتستطيعًحلًمشاكلًالسودانًفً

ً،ًلذلكًعلىًكلًالدولًالمطلةًعلىًالبحرًاالحمرًتقويةًكفاءتهاًوقدراتهاً هباء 

الدفاعيةًواالمنيةًلبلوغًالهدفًالمنشود،ًفأنًقيامًكلًدولةًًبمهامهاًودمجًكلًتلكً

االمكانياتًوالمقدراتًيعجلًمنًانجازًالمهمة،ًومنًثمًوبعدًتوفيرًآليةًالعملًيمكنً

رًفيًًاالستعانةًبقوىًاجنبية،ًوحتىًالقوىًالعظمىًالًتستطيعًمساعدتناًاالًانًنتشاو

اذاًخلقناًقوتناًالداخلية،ًكماًالًيمكنًانقاذًالبحرًاالحمرًدونًتعزيزًقوتناً،ًوهذاً

يتطلبًتعاونًالجميعًًوتوفيرًالقواتًالبريةًوالبحريةًومؤسساتًالسالمةًاالخرىً

قيقًالفعالية،ًوخلقًبيئةًصلبةًللتفاهمًفيًحالًوالعملًالمشتركًبتحريكًقدراتناًلتح

ًاحتاجًاالمرًلالستعانةًبالقوىًالدوليةً.

تتغيرًمنًالبحرًاالحمرًودولًحوضًالنيلًوالقرنًاالفريقيًودولًًكماًانًالمبادئًال

المبادئًهيًذاتهاًال تتغير،ًوانًتوضيحًاالهدافًووضعًاالستراتيجياتًًالخليجً،ًإذاً 

منًقبلًًالخبراء،ًوالعملًًًنفيذيةً،ًوهذاًالموضوعًيتمًدراستهوالخططًيخلقًآلياتًت

بماًيساعدًتلكًالدولًالمتجاورةًعلىًالعملًبشفافيةًوبموضوعيةًدونًاالنجرارًوراءً

يمكنًاالنجرارًًالمشاعر،ًلذلكًعليناًارساءًآلياتًتساعدًعلىًتحقيقًذلكً،ًمثالًال

ضعًخططًاستراتيجيةًًوخلقًوراءًنداءاتًًالبحرًاالحمرًالمتكررة،ًبلًعليناًو

آلياتًبناءةً،حيثًتعدًخارطةًطريقًإلنجازًالمهام،ًوحتىًاآلنًلنًنصلًالىً

المرحلةًالنهائية،ًلذلكًعليناًفتحًمناخًمالئمًًلمناقشاتًبناءةًمنًاجلًالوصولًالىً

،بلًُجربًمنًقبلًًباألمرالهدفًالمنشود،ًًوهذاًليسًجديداًعلىًكلًالدولًالمعنيةً

،ًوفيًحينًطرحتًافكارًبناءةًالبدًمنًإلنجاحهعليناًالعملًالجادًوفشل،ًًلذاً

سماعها،ًوبعدًجمعًاالفكارًالبناءةًودراستهاًمرحلةًبمرحلةًيمكنًانًنصلًالىًتفاهمً

مشترك،ًوانًالدبلوماسياتًالجاريةًالًتخرجًعنًهذاًاالطار،ًولتفعيلًذلكًيجبً

يذهاًعلىًالواقع،ًوخلقًآليةًعليناًتوضيحًاهدافناً،ًوانًنصلًمعًشركائناًالىًتنف

ًتقودناًالىًتنفيذًاستراتيجياتًبناءة.

تعملًلوحدهاً،ًعليهاًًكماًانًاالوضاعًتشيرًالىًذلكًالنًأقاليمًالجوارًاالربعةًالً

متابعةًالتغيراتًاالقليميةًوالدوليةًًوكيفًتؤثرًتلكًًالتغيراتًالدوليةًعلىًدولً

ًالجوار.

واالسيويةًفيًالوقتًالذيًكانًفيهًالعالمًفيًًوبيةواألورمثالًالتطوراتًاالمريكيةًً

تقاربًمستمرً،والًيمكنًالتفريقًعندًالحديثًعنًالجوارًواالقليمًعنًالمقاييسً
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علىًالبعض،ًوالًيمكنًانًنرىًاوضاعًدولًالجوارًالقريبةًًًلتأثيراتهاالعالميةًتفهماً

ًيلهاًاكثرًمعًالوقت.التيًتخلقها،ًوعليناًتفعًالتأثيراتفقط،ًبلًبالنظرًاليهاًفيًً

ومستعدونًلالستماعًأليًخياراتًأوًمقترحاتًجديدة،ًلذلكًنجريًحواراتًبناءةًً

بماًيفيدًالجميع،ًحولًكيفًنصلًالىًفهمًمشتركًلمكافحةًاالرهاب؟ًونحسنًالحياةً

المعيشيةًللمواطنًونستفيدًمنًالخيراتًالطبيعيةًونرسيًالسالمًواالستقرار،ًًوعليناً

تساعدناًًللوصولًالىًفهمًمشتركًلرفضًاالرهابًوالغزوًًوالنهبًانًنخلقًاجواءً

والفتنًوالتفاهمًعلىًكافةًالمواضيعًاالخرىًاالقتصاديةًوغيرها،ًونحنًنعملً

االستقرارًوتأمينًالتعايشًالسلميًوسطًدولًجوارًواسعةًاالنتشار،ًًإلرساءجاهدينً

نحنًفيًالقرنًالحاديًوالعشرينً،والبدًانًنعملًمنًاجلًحسنًالجوارًوالتطورً

ًيمكنًانًنعودًالىًالخلف.ًواالستقرارًوال

فخامةًالرئيسًانشأًخاللًالشهرًالماضيًمجلسًالدولًالمطلةًعلىًالبحرًً-ؤال:س

هوًدورهًفيًاستقرارًوامنًالبحرًاالحمرًًوالتعاونًًدنًً،ًفمااالحمرًوخليجًع

ً؟وتأثيراتهالتنمويًبينًتلكًالدولًوماهيًاهميةًاستقرارًالبحرًاالحمرًوبابًالمندبً

اذاًاخذناًفيًاالعتبارًالعالقاتًاالساسيةًلكافةًالقضاياًنرىًكيفًتؤثرً:ًجواب

ًمر.االوضاعًفيًالخليجًوالقرنًاالفريقيًعلىًالبحرًاالح

تسمعًالكثيرًعنًالتدريباتًالمشتركةًواألجنداتًعنًالبحرًاالحمرًالذيًهوًممرًً

مائيًدوليً،ًًوالًيمكنًالحديثًعنًالبحرًاالحمرًبعينهً،ًمثال،ًماًلمًيكنًالصومالً

ضمنًالقائمةًالمطلةًعلىًالبحرًاالحمرًوخليجًعدن،ًلكنًسعيناًجاهدينًلينضمً

االكتفاءًبالحديثًعنًجنوبًالبحرًاالحمرًوبابًًالصومالًالىًالقائمة،ًكماًالًيمكن

المندب،ًفهناكًخليجًعدنًالذيًالًيمكنًالنظرًاليهًلوحده،ًالنًالصومالًلهًشواطئً

كيلومترً،ًفكيفًتؤثرًاالوضاعًفيًالصومالًعلىًبابًالمندبًوخليج3300ًًبطولًً

عنًعدنًوالبحرًاالحمر؟ًعلنياًوضعًصورةًواضحةًلذلك،ًًوكمًمنًالقوىًتتحدثً

حمايةًبابًالمندبًوهيًقادمةًمنًابعدًالمناطقً،ًكماًنسمعًالكثيرًعنًاالحاديثً

،والمشاكلًوالنزاعات،ًوكمًمنًالدولًًباإلرهابالمضللةًفيًهذهًالمنطقةًالمليئةً

تبديًاهتمامهاًببابًالمندب،ًونحنًنقولًلهمًاتركوناًوشأنناًحتىًنقومًبواجبناً،ًلذلكً

فةًالدولًالمطلةًعلىًالبحرًاالحمرًوخليجًعدنًحولًالبدًمنًتوفرًفهمًمشتركًلكا

ًنتحدثًعنًالبحرًاالحمرًبعينه.ًهذاًالموضوعًًوال
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عليناًانًنرىًاوالًمهدداتًاالستقرارًوالتطورًاالقتصاديًًبصورةًواضحة،ًلذلكً

يتطلبًمعرفةًالبيئةًوقدراتناًوماذاًيتطلبًمناًللقضاءًوالسيطرةًعلىًتلكًالمهددات،ً

التيًيجبًاتخاذهاًبعدًالتعرفًعلىًالمهددات،ًًمنًثمًنتعرفًعلىًًوماهيًالخطوات

ثرواتناًوكيفًنديرهاًوننظمهاًوترتيبًبرامجناًً.ًلذلكًعليناًانًنعرفًالعملً

ًالرئيسيًودونًاالكتفاءًبالمشاركةًفقطً،ًوهذاًالحلفًهوًمرحلةًللتفاكرًوالتشاور.

اكرًللدخولًفيًاجواءًالحلفًنؤمنًبتوضيحًًالقضاياًالتيًتخلقًآليةًللتفاهمًوالتف

الحقيقيًبعدًذلكًننسقًفهمناًجيدا،ًومنًثمًنتعرفًعلىًالمهدداتًوالجوانبًالمؤثرةً

ًالمساعدةًفيًالتعاونًالتنمويًواالقتصاديًوغيرهاًمنًالمجاالت.

ً

ً

وتنظيمًالثرواتًوتنسيقهاً،ًبلًلزاماًعليناًالمشاركةًفيًًبإدارةعليناًالسيرًقدماً

نوضحًأفكارناًًونكونًومنفتحينًًاالخرين.ًلآلراءواالستماعًًآرائناالمناسباتًوتقديمً

الستماعًاراءًبناءةًتساعدًفيًحمايةًامنًالبحرًاالحمرً،ًمثالًاذاًقيلًانًالصينً

الصين،ًًبلًًحيالهيةًستحميًامنًالبحرًاالحمرً،ًنقولًكيف،ًليسًليًايًكرا

ًمنًالمريخًقوىًعظمىًلحمايةًامنًالمنطقةًوكيفًيستقيمًذلك؟ًًتأتياتساءلًكيفً
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مقاربةًموضوعيةًتقودناًإلىًالواقعيةً،ًوهذاًًنهجاالبتعادًعنهاًوًذلكًبًلذلكًالبدًمن

اًوالعملًناًبلًمنًتراكمًالتجارب،ًًلذلكًعليناًمعرفةًسيرناًجيدئنتيجةًذكاًيأتيلنً

جديد،ًونحنًقدمناًورقتناًفيًلمًيأتًباالجتماعًاالخيرًليسًً.خرينًبماًيفيدناًمعًاال

ًعليها.ًاعلىًالطاولةًًولمًنتلقًردمطروحةًًاالجتماعاتًالسابقةًوالىًاالنًتوجدً

ً

 الداخليةشؤون ال ثانيا:

ً

بأوضاع رواتب موظفي الحكومة  كما هو معروف فخامة الرئيس فيما يتعلق : سؤال

م ومن خالل ادخال نظام حديث للرواتب مقبول ومنافس  من كل 2016في العام 

% من  70الجوانب ، حيث إستفاد منه كل الموجودين في قوات الدفاع  وقرابة 

ومن  القدامىالوطنية وموظفي الحكومة المدنيين،  لكن  الموظفين الخدمة  منتسبي

كان مستوى دراستهم  أقل من الصف الثاني عشر لم يتم تحسين رواتبهم حتى اآلن  

 هو  برنامج الحكومة  لتسوية الرواتب  هذا العام  ؟ ما

يمكن الحديث عنه  الجميع  بأن هذا الموضوع ال في البداية أحب أن أذكر جواب:

كما أن الشعب  ،حيث يحتاج الى وقت طويل للخوض فيه ،او ساعتينفي ساعة 

مر حتى يفهموا الموضوع في ذلك موظفي الحكومة المعنيين باأل يجب أن يعرف بما

 وهو موضوع يجب معالجته بعمق في البرامج األخرى. كما ينبغي

دول كموظفي الحكومة   العاديين في ال اعندما يقال موظفي الحكومة عندنا  فهم ليسو

االخرى ,فهذه الفئة عملت منذ حرب التحرير ولكونها أصبحت من الحاصلين على 

وجدولته ،  وفقا  الرواتب  الحكومية يجب النظر اليها   من خالل ترتيب وضعها

ألن الشخص الذي أفنى حياته في النضال وفي تربية األبناء وتحمل ، للعدد والنوعية
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تدفع له الحكومة راتباً، يجب  فاً للحكومة أوالمسؤوليات المختلفة عندما يصبح موظ

هذا الموضوع يجرنا الى موضوع أخر  أكثر  ،ان نتساءل كيف  يعيش هذا الشخص

إتساعاً، بالقول من هو موظف الحكومة؟ ومتى أصبح موظفاً للحكومة؟، كيف يتم 

 تصنيف الموظف القديم والمتوسط والحديث؟.

تجمع األرقام  والبيانات  حتى تتكون يمكنك أن تبحث في هذا الموضوع  بعمق و

فهؤالء الذين  وبما أن  الموضوع المثار متعلق بالراتب، ،لديك  الصورة الكاملة

يمكن أن نقول    وال يطلق عليهم إسم موظفي الحكومة ظلوا يعملون براتب رمزي،

بأنه بعد التحرير  كان هنالك راتب  يمكِّن أي شخص من تغطية  تكاليف  معيشته، 

يمكن  ظلوا بصمودهم وصبرهم من تحمل أعباء المعيشة، ولكن هذا األمر الحيث 

 . كذلكأن يستمر 

لى  ذلك ع م ومع  إدخال  العملة الجديدة  ووضعاً في اإلعتبار تأثير2015قبيل العام 

إمكانية إحداث تغيير في الموازنة العامة وسياساتنا و بعض القضايا اإلقتصادية  ،

 مع العمل  على  التفكير في كيفية النظر الى راتب موظف الحكومة، المالية ،

للقلق. كيف يستطيع أن  م ،وإنما قديمة و كانت مثار2015فالفكرة لم تأت  في العام 

يعيش موظف الحكومة ،في الماضي كان أي شخص يعيش بمفرده ،لكن األن هنالك 

هذا الموضوع منذ العام   من يعول أسرة، كيف له أن يعيش. دعونا نبدأ بالحديث عن

م أي مع إدخال  العملة الجديدة من خالل اجراء التقييمات المطلوبة لسلم 2015

بما في  ذلك المعدمين والمحتاجين والذين لم  المعيشية لألوضاعالرواتب، والنظر 

يمكن النظر اليهم في نهاية المطاف بمعزل  تتهيأ  لهم الظروف  المعيشية ،والذين ال

الحكومة ،حيث يجب البحث عن سبل تغيير مستوياتهم المعيشة نحو  عن موظفي

 األفضل.

ونظراً للعديد من العوائق التي واجهتنا  في الماضي وعدم تمكننا من بناء إقتصادنا 

 ،باإلضافة الى الضغوط األخرى  بهدوء  ،فقد خلف ذلك ضغوطاً كبيرة  علينا  ،

بآداء واجبنا واجراء الدراسات حتى  ولكي يجد هذا الموضوع اإلجابة يجب أن نقوم

 نبت فيه.
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لكن  مع إدخال العملة الجديدة ،قررنا العمل فيه لمرحلة معينة أي تقريبا لعامين،  

المطلوب  ومرت الفكرة صعوداً وهبوطاً لتقود الى موضوع آخر ،وهو أن االمر

كيف معالجته هو  ليس رواتب   موظفي الحكومة  فقط، وانما اوضاع إقتصادنا ،و

 يتم معالجة ذلك . دعونا ننظر الى هذا الموضوع الحيوي، اذا 

أردنا ان نأتي بحل شامل، يجب أوال  التعرف على مشكالتنا وتحديدها, فإيجاد الحل 

اإلقتصادي، كيف   كان  ،حيث ان العامل المحدد في ذلك هو واقعنا مانيباأليتم  ال

نسلك طريق  أمثل  يحسن اذا كان سيتم تعديل الراتب ,يجب ان  ،وإين يسير

المستوى المعيشي لكل الموظفين من  أصحاب المستويات المختلفة للرواتب، يجب 

المعيار  أن نعود وننظر الى اوضاع اقتصادنا، ماهي المعايير التي ننظر بها اليه.

اإلبتكار ،   أذا اردت ان تتحدث عن إقتصاد اي مجتمع في  االول هو اإلنتاجية أو

واذا اردت ان تتحدث عن انتاج  ،تناول  كيف خلق  وكون  ثروتهالبدء يجب ان ت

هو انتاج الوطن في  كل  ما الوطن يجب ان تبحث عن ماهية انتاج الوطن وكميته ،

قطاع من القطاعات ،وفي كل مصنع من المصانع ،وفي كل  مؤسسة من  

در المؤسسات. مثال انتاج االسماك ،األنشطة الزراعية والتعدين وغيرها من مصا

 اإلنتاج.

حيث ان المعلومات  وتقييم كل القطاعات والمصانع  التي تسهم في دعم اإلنتاج،

التى تم  جمعها من قبل بدءاً من  التحرير ليست خياالً  وانما هي قادرة على أن 

كيف سيتطور. في  تعطينا صورة عامة عن انتاج الوطن  .كيف يتطور هذا االمر أو

ضوع الرواتب يجب أن تفكر في احوال  مجموع النهاية اذا  كنت تفكر في مو

موظفي الحكومة ،مع نمو أوضاع اإلقتصاد وليست  التفكير في وضع كل موظف 

على حدا. فإذا ما اردنا ان  ننمي اقتصادنا، يجب ان نتعرف على التحديات والفرص 

يمكن  المتاحة،  وبأي األساليب والوسائل  سيتحقق النمو . هذا المجال كبير جداً ،وال

ينبغي الحديث عنه  ان تجد له إجابة سهلة، لذا يجب ان تكون لديك أرقام، وال

 باألماني ، وكان  تقول  يجب ان يكون الراتب كذا وكذا...

يقتصر على  عملية اإلنتاج  فقط،  هذا الموضوع يقودنا الى القول بان اإلقتصاد ال

كان اإلقتصاد يتضمن  واذا وانما يتطلب االمر ايضا النجاح في توزيع  الثروات،
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اإلنتاج والتوزيع واإلستهالك ،فإن اإلنتاج هو األساس ،وهو عملية مهمة لدعم 

اإلقتصاد وإيجاد الثروة.  وماذا عن توزيع الثروة؟ حيث ان توزيع الثروات يرتبط  

 جدلياً باإلنتاج ، وفي النهاية مع اإلستهالك ايضاً.

ى موظفي الحكومة ،وانما ايضا على من فكيف يتم توزيع الثروة اآلن ،ليس فقط عل

ت كالتجارة رعوي والزراعي وغيرها من المجااليعتمدون  على  القطاع ال

وكيف يتم توزيع ثروات الوطن على كل تلك  واإلستثمار . كيف يعيش هؤالء،

الفئات .هل يتم توزيعها بطريقة متساوية ومثلى، وهل يخلق هذا التوزيع األمان 

 عطي قوة إضافية لإلقتصاد...وهل ي واإلستقرار،

وكيف وماهي  قد يكون هنالك توزيع للثروة ولكن كيف يبدو ذلك التوزيع،

وفقاً للترتيبات الجغرافية او نوعية  المستويات المعيشية التي  يعيش فيها شعبنا،

المعيشة ،أي ذلك الذي يعيش في المدن او  القرى والبلدات ،والذي يعيش في القرية 

  بأخرىه من توزيع الثروة,، وبما ان هذا بحد ذاته وبطريقة او كيف ينال نصيب

وظروف حياتهم االخرى، السيما وان   يؤثر على مستوى معيشة موظفي الحكومة 

 معظم األسر اإلرترية أسر ممتدة ، تؤثر على بعضها البعض ،وليست أسرة واحدة،

يكون لعام  ب ان العندما نريد ان نقرر كمية الراتب يج ألننا ،لذا يجب بحثه بعمق

على  هيقتصر تأثير عامين ،وانما يجب ان يسير لزمن طويل ومضمون ،وان ال او

موظف الحكومة فقط ،وانما يجب ان يتجاوز ذلك ليؤثر على االقتصاد بشكل 

 ايجابي. 

بشكل عام  يجب  جمع المعلومات  المتعلقة بهذه االمور ،وإنجاز الدراسات  الالزمة 

نبغي  ،وفي النهاية ودون ان نضيع المزيد من الزمن ،وبعد التأكد والتأكد منها  كما ي

من أوضاع  اقتصادنا ،و نموه وطبيعته ، علينا ان نقرر كمية الراتب رغم صعوبة 

 هذا االمر.

الى جانب الدراسات التي نجريها لتحديد الراتب، يجب ان نقرر سلم الرواتب ،وقد 

توى األقل ،وهنا تمت مناقشة االمر بشكل قلنا في ذلك دعونا نجرب  البدء من المس

مستفيض ،وقيل اذا اردت ان تحدد المستوى األقل ،عليك ان  تقيم ما يحتاجه الفرد 
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من انواع الغذاء وكمية مياه  الشرب النقية والمالبس واألحذية والمنزل الذي  يسكن 

لتكاليف  األدنىفيه  سواء كان ملكاً له أو إيجار . بإختصار يجب تحديد المستوى 

فينا ،يجب االستفادة من   وبمليءالمعيشة، وحتى نتحدث في هذا الموضوع بكل ثقة 

بياناتنا بطريقة مثلي  ،وعلى ضوء ذلك ،وحتى يكون لنا هنالك  معيار  يساعدنا في 

وهذا األمر لم  نقفة, 1800للراتب  األدنىاإلنطالق والتوجيه ،قلنا فلنجعل المستوى 

جاء بعد  جمع القدر الكافي من البيانات ومن ثم تحديد ادني يأتي من فراغ، وانما 

التكاليف لمعيشة الشخص  ,وهذا الراتب بالتأكيد ليس راتباً ثابتاً او نهائياً، حيث 

آالف  4000نقفة وحتى  1800يضم الراتب الذي تم إقراره خمس مراحل تبدأ ب 

يستصحب المهنة  ربما نقول بانه  خاص باألقسام ،ولكنه  1800نقفة، فراتب 

 4والتخصص والعمر، اما من تخرج بشهادة البكالوريوس فينبغي ان يبدأ براتب 

اما المستويات  الخمسة  الموجودة في الوسط  فيجب ان ترتب بشكل  آالف نقفة.

جيد على ان يكون ذلك  نقطة إنطالق  نرتكز عليها ،عندما  تستمر جهودنا في جمع  

يانات ،ومن ثم تمكننا من الحصول على صورة وحفظ وتشغيل المعلومات والب

 يكون. يجب ان يكون أو ال واضحة ، و في تلك الحالة نحدد ما

ولكن اآلن وبدالُ من  اإلنتظار الى حين االنتها ء  من الدراسة رأينا ان نبدأ بذلك 

 وننفذه على ارض الواقع ،وهذا بشكل عام جيد.

ي ميزانية الدولة، فإلى متى تتحمل ونظرا ألن  مجموع الراتب يدخل بشكل متكرر ف

نستطيع ان نعمم هذا القرار على الجميع  ، وبما اننا الالعبءميزانية الدولة هذا 

،قررنا ان نبدأ بمن هم  أقل راتباً على سبيل المثال أفراد قوات  الدفاع ،   والخدمة 

قوات  الدفاع   بأفرادالمدنية  والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية . فإذا ما قلنا نبدأ 

 دعونا  نبدأ باألفراد العاديين ،ومن ثم ننتقل  الى أصحاب الرتب رويداً رويداً.

يعني النهم يحملون البندقية ،وانما ألن  إن وضعنا قوات  الدفاع  في المقدمة  ال

غالبية من يعملون  في االحراش و القرى و المتأثرين هم افراد قوات  الدفاع، 

ديل الرواتب بهم  . كما ان الذين يعيشون في المدن هم الفئة األقل  وينبغي أن يبدأ تع
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وفوق هذا وذاك هنالك من يتحمل مسؤولية  ومن يعيشون في القرى هم األكثر،

 االسر.

اما موظفي الحكومة  الذين يعيشون في المدن فيمكن ان نأتي اليهم الحقاً ،وهذا 

م ادخاله  ليس لكي ينفذ في العام اسلوب تم ادخاله لحسم االمور، وهذا االسلوب  ت

م الى جانب جمع المعلومات ،لكن تطور  2018وانما تقرر تنفيذه في العام    2015

االقتصاد وتقدمه لم يكن يعكس صورة مطمئنة في تلك األثناء  سواء في تنمية 

االسماك والزراعة والتنمية الوطنية المرتبطة بالطاقة ،والبنى التحتية والماء و  

لف الخدمات  والمساكن. فاذا اخذنا  مجال الزراعة مثالً نجده المجال الذي مخت

يعتمد عليه شعبنا بشكل اكبر ،سواء في زراعة المحاصيل او الرعي، فكم اإلنتاج 

الذي يحصل عليه في العام ،وكم هي كمية المواد الغذائية التي تستوردها الحكومة 

الذي  العبءحلية،  والي اي مدى  يقّيم  للمواد الغذائية الم كإضافةمن الخارج ، 

يضعه  ذلك على الدولة ،وهل  لدينا برامج زراعية نتحدث عنها عام إثر آخر، 

وقد ال نتمكن من ضمان  خارجة عن سيطرتنا ، وقد تتغير عام إثر آخر، فاألمطار

حيث  بما في ذلك المواد االستهالكية التي تسير جنبا الى جنب مع الراتب، ،انتاجيتنا

نضطر الى استيراد هذه المواد من الخارج )وال أعني بذلك المنتجات الزراعية( 

يسببه  حيث يدفعنا ذلك لصرف مبالغ بالعملة الصعبة ، مما يتوجب علينا تخفيض ما

ع ان نقول بان نظام الرواتب الذي قمنا ذلك من تداعيات حتى نطمئن ونستطي

 بإدخاله يستطيع ان يعمل او  يغطي  الحاجة.

االن بدأت المرحلة األولى  من تعديل الرواتب بالنسبة ألفراد قوات  الدفاع ، اما و

في الخدمة المدنية فلم يتم تنفيذ هذا البرنامج، ومع سير هذه البيانات كما هي يمكننا 

 نقفة. 1800أقل راتب اي  يأخذهو الضمان لمن  أن نتساءل ما

ئية بأنواعها المختلفة ،نالحظ أن بالعودة الى الوراء ورؤية تكاليف السلع الغذا 

نقفة  1800الشخص الذي يأخذ راتب قدره  اشترىتفاصيلها كثيرة كما ذكرت، فاذا 

عبوة ماء  بخمسة او عشرة  نقفة ويكون في نفس الوقت عاجزاً عن تسديد إيجار 
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كاف  بالتأكيد، حيث ان  نقفة غير 1800بيت بألف نقفة وبالتالي  يصبح مبلغ 

 ست رقماً كافيا ً ،فهل تستطيع ان تشترى بها رغيفاً وزيتاً وعدساً.نقفة لي 1800

ما الذي تستطيع أن تشتريه بهذا المبلغ، واالغرب في االمر ذاك الذي قلنا سنبحثه 

ه مورد عام، وكم هي كمية المياه التي تباع في رالحقاً، فالماء تمتلكه  الدولة بإعتبا

 القرى والبلدات مياه شرب نقية؟. المدن، وهل يجد الناس الذين يعيشون في

نقفة كراتب ما الذي يمكن ان يشتريه بهذا  1800الموظف الحكومي الذي يأخذ 

وكم هي المصروفات التي عليه ان  يدفعها لشراء المواد الغذائية االساسية  المبلغ،

خالل شهر، وماهي تكاليف المالبس التي يشتريها خالل ستة أشهر أو عام ، وكذا 

 اإلحتياجات االخرى في حياته.تكاليف 

قد تكون  ،اذا اردنا ان نعيش  بكرامة يجب ان نعرف  كيف توجد حالة االسعار

ال تقدمها للمواطن ،ولكن صرف الفرد هنالك مواد غذائية اساسية تجلبها الدولة ل

نقفة تحاول شراء الكثير مما تريده  1800عندما تأخذ راتب قدره  ،يتحدد بذلك فقط

يعرف  هنالك ما ساسية ،لكن اذا اردت ان تستأجر بيتاً أين ستستأجرة؟من المواد اال

بمؤشر المستوى المعيشي جمعت حوله البيانات حيث تم الحصول على بيانات مثيرة 

للعجب ،على سبيل المثال الماء، تقوم العربات المحملة بصهاريج المياه)البوط( بنقل 

تقوم الحكومة ببيع البرميل كميات من  الماء من ماي نفحي بعد شراءها حيث 

عربات الصهاريج ،وعندما يدخل هذا الماء الى  ألصحابسنتيم  47الواحد ب 

نقفة، وهذا يعني ان سعره يتضاعف كثيراً ، إذن  50اسمرا يباع البرميل الواحد ب

من أين تأتي  ظاهرة إرتفاع األسعار ،هل هي ناتج تكاليف  البصات ام السيارات ام 

فاذا كان هناك  طفل  لبطاريات ام الوقود، وهذا اوردته هنا كمثال فقط،اإلطارات ام ا

يباع  يحتاج الى اللبن و  سعر لتر اللبن بعد ضمان الربح ودفع الضريبة ينبغي ان ال

بأكثر من أربع نقفات وذلك وفقا للبيانات الموضوعية،لكن لتر اللبن يباع اآلن على 

بالنسبة  للمواد  الشيء!! ونفس نقفة ،ويقال انه سعر مناسب.! 20األقل ب

االستهالكية األخرى عدا المواد الغذائية االساسية التي تدخل من الخارج بعد 
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نقفة وانت تشتري المواد واالحتياجات  1800يمكنك العيش براتب قدره  شراءها، ال

 المحلية اليومية.

يانات حدود لها، وهنالك ب كما أن المضاربات التي تتم ال حدود له, فالتضخم ال

مجمعة عن تلك الظاهرة كل يوم وكل ساعة، وفي النهاية السؤال ليس ما إذا كان 

 ذلك حالالً أم ال، القضية ليست فعل خير، بأي حق تزيد هذه األسعار وترتفع.

يمكن العيش بتلك  يمكن ان ترتفع على تلك الشاكلة ،وال ان تكاليف المعيشة ال

د وسيلة لتسوية هذا االمر، طرحنا هذا الصورة في أي موقع من العالم، يجب ايجا

نقفة كيف  1800فإذا كان راتب الشخص كما أسلفنا  الموضوع من باب الراتب،

تتعلق بتوفير  وكيف يمكنه ان يستأجر بيتاً يسكن  فيه ،فالمسألة ال يمكنه العيش,

 المنزل ،الن هذه المنازل نفسها ستؤجر المحالة. كيف يبدو إيجار البيوت .

يستطيعون فيه العيش  إذن الموظفين السيما من يعولون االسر يوجدون في وضع ال

او  2000نقفة وليس راتب قدره  1800الن غالبيتهم يعيشون باالعتماد على راتب 

نظرنا الى سلم ودرجات الرواتب  ،نجد ان االغلبية  اربعة آالف، فإذا ثالثة آالف أو

إذن كيف يستطيع ان  في المستوى األعلى،يوجدون في المستوى األقل ،واألقلية  

يسمى بموظف الحكومة، يمكنه ان  يعتمد على غيره، بالقول لدي بيت أبي  يعيش ما

او لدي بيت في القرية، اما الذي يعيش في المدن والبلدات كيف يمكنه العيش في 

تلك الظروف؟.  ان تكاليف المعيشة هي مجموع المواد االستهالكية االساسية التي 

حتاج اليها اإلنسان، بدءاً من إيجار البيت وبناء المنزل  والمالبس وغيرها من ي

 الالوازم  والمواد اإلستهالكية واالغذية  التي يحتاجها.

يمكن للحكومة ان  يجب ان يغطي الراتب  تكاليف المعيشة .ال و تجاوز هذه المسألة،

 السعر او أرفعوه.  تأتي  وتتدخل قائلة يجب ان يكون السعر هكذا ,  خفضوا هذا

وألن عمليات البيع والشراء تتم بالمضاربات وهذا  بأي طريقة باتت ترتفع االسعار,

الستيكي سعة %,فإذا كان البرميل الب10يدفع الى التضخم ومضاعفة السعر الى  ما

يجب ان يباع  اللتر الواحد بربع  سنتيم  لتر, 40ه بسعر ئالذي تقوم بشرا  200
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أو   هفنصف لتر من  مياه الصحة بعشرة نقي فهم تقوم ببيع بأي منطق وبأ سنتيم,

 . هخمس نقف

نقفة وانت لم تتكلف في  20وبأي منطق يمكن أن تبيع اللتر الواحد من اللبن ب 

..!!! وكيف يمكن أن تؤثر هذه المفاهيم والفلسفات هثالثة نقف رائه أكثر من أثنين أوش
ى معيشة كافة العمال ، واقع السوق هذا المدرسية التي تقول هذا هو اإلقتصاد عل

مع  بدأتليس هذا فقط  بل ايضاً  يجب النظر إلى الرواتب التي  يزيد االمر تعقيداً.

مدى قوتها  الشرائية   2015العملة الجديدة )نقفة( التي تم إدخالها  بحلول عام  

مي الذي للوازم ، حيث يتم تحديد مسالة تسهيل تكاليف المعيشة على الموظف الحكو

 نقفة بمدى القدرة الشرائية للعملة للملتزمات. 4000أو  1800يتقاضى راتب 

نقفة ال يعتبر كافياً بالنظر  15وبمجرد أن الحكومة قررت أن يكون سعر الدوالر 

نقفة من  15إلى الغالء الموجود في االسواق. فماذا يمكن أن يشتري العامل بال

التي توجد في  باألسعارمتقارب مقارنة  السوق؟ ، وهل سعر النقفة مع الدوالر
علك تشك في إستقرار الصرف من جتتعامل بالدوالر؟ ،االمر الذي  يالبلدان التي 

فطلما هذا هو المقياس لتحديد  هذه الناحية ، حيث مازال يستمر حتى هذا الوقت.
ات الرواتب ي، فإنه توقف أخيراً على  مدى إرتفاع قيمة النقفة  عند شراء المستلزم

وهبوط  من االسواق ،باإلضافة إلى قيمة سعر صرف نقفة مع العمالت االخرى ،
القيمة الشرائية للنقفة في االسواق، الن الراتب الذي يتقاضاه الموظف سواء كان 

 نقفة  ، سيتم تبادلها في االسواق بغرض الشراء. 4000أو 1800

ين .فهذه الماليين ربما المالي مئاتفعندما تدخل هذه االموال إلى االسواق تعتبر 

فإذا  نقفة لشراء الحاجيات، 200أو  100يمكن القول على أي شخص يصرف 

ان  بالتأكيداصبح جميع الموظفين يصرفون رواتبهم في االسواق لشراء ملتزماتهم ، 
ذلك يجعل قيمة الشراء للعملة إلى ادنى حد من الهبوط. و هذا الهبوط المتواصل 

يمة الرواتب وبالتالي عدم قدرتها على الشراء و بذلك الى تناقص ق للعملة يؤدي
 تطاق للعيش. تصبح الحياة ال

يجب ضبط هذه المضاربات فهي تضر باإلقتصاد ، حيث يصعب في هذا الوقت ان 
تقول بانه هناك تاجر يقوم بدفع الضرائب بطريقة قانونية ويقوم بكسب الربح الحالل 

وتفاقمها يؤثر في االخير سلباً على  ولكون تراكم هذه اإلشكاليات من تجارته.
الوضع المعيشي  للعامل الحكومي، من الصعب جداً التفكير في أن تذهب بعيداً 

نقفة  4000نقفة في حدها االدنى و 1800بقيمة الرواتب التي قررتها سواء كانت 

وجميعنا نعرف بان من يستحق ومن يقوم  في حدها االعلى في مثل هذه االحوال،
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لمشاريع اإلقتصادية وجميع انشطة التنمية الوطنية هو العامل الحكومي في بناء ا
إلى أسوأ  سيءالذي يشكل االغلبية، فإذا سارت حياته تسير من وقت إلى اخر من 

والراتب الذي تقرر له اليوم إذا لم يساعده غداً في العيش ما الفائدتة إذن ؟، وهل 
 يمكن اإلستمرار بهذا الوضع؟ .

ج إلى ضبط يجب ضبطه، حيث من الممكن أن تتاجر وتعمل لكسب إذن الذي يحتا
ولذا فإن  من  وإال ليس من المعقول أن تعيش على حساب ظلم االخرين. الحالل.

فباي معنى يمكنك ان تبيع  مسؤولية الحكومة حماية هذا الوظف الذي يتعب وينتج.

 700بنقفة  وانت إشتريتها من الراعي الذي تعب في تربيتها  3000نعجة ب

كما لم يتمكن ايضاً من  نقفة؟..  فالراعي الذي تعب في تربيتها لم يربح منها.
من دفع  السعر  المعقول  .إذن ما لم  يتم  ضبط   إشتراها لمناسبات االعياد وغيرها

مثل هذه الحاالت ، من الصعب جداً أن تقول بان هذا الموظف تم تحسين راتبه 
الت في هذا االمر، وبما أنه يعتبر من غير المفيد ويجد ثمرة تعبه. ولذا تجرى التعدي

من فعالية الرواتب قبل أن تجرى عليها التعديالت ، أو قبل  إيقاف هذه  التأكد
حيث هناك رابط مؤثر بين الجانبين اي  باألولوياتالمضاربات ، لذا قررنا أن نبدأ 

مفعول بين الرواتب وقضية ضبط االسعار في االسواق .ولذا تقرر أن يكون 
يمكن ان يتم اخذ  الرواتب ساري والجانب االخر يتم إكماله على مهل، حيث ال

المسالة بانها حلت بزيادة الرواتب فقط ،ويقال بان  الحكومة راعت   عمالها 
بالمستوى الذي يخفف عليهم عبئ المعيشة .ولذا الوضع يحتاج إلى تعديل مستدام 

يتناسب مع ما ذكرته أنفاً ،مثل  م بما،وتحسين معيشة الناس وتغيير نوعية حياته
حيث تعتبر مهمة الحكومة ضبط هذه  المنتج والمنتجات اإلقتصادية وتوزيع الثروة،

تتوقف  سوف ال بدأتولذا الرواتب التي  المسالة التي تعتبر من اولويات مسؤوليتها.
فلو أخذنا  ويجب أن تستمر ، ومهمة ضبط الوضع اإلقتصادي يعتبر امر ضروري.

% منه يغطي 70% إلى 60نقفة كراتب في الوقت الحالي، نفترض  1800 تحديد

الطلبات االولية التي يحتاجها العامل، ولكن بهذه الحالة التي نشاهد فيها ارتفاع  

% 20على  تغطية  بشكل  جنوني  كل عام، سنجد هذا الراتب غير قادر لألسعار

ر على هذا النحو  ماذا يمكن فاذا إستمر ارتفاع االسعا على االقل من طلبات العامل.

نقفة ،وحتى الذي  1800ثالثة أعوام براتب   أن يشتري هذا العامل بعد عامين او

نقفة ماذا بإمكانه أن يعمل؟ ، لذا ال معنى ان تقول قررنا بزيادة  4000يتقاضى 

 الرواتب قبل أن تضع حداً لمثل هذه المضاربات  واالضرار التي  يسببها لإلقتصاد.
 فالبالستيك الذي يتكلمون عنها كحجة ال تريد. ياه دون مقابل وتبيعها كماالم تأخذ
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نقفة للدوالر سيكون ثمن هذا  15سنتيماً، فاذا حسبنا بصرف  2يتعدى ثمنها 

سنتيم  سيكون  بأربعةسنتيم بالنقفة. وإذا تركنا هذا واخذنا صرف نقفة  30البالستيك 

  سننتماخذته مني بثمن رمزي بثمانين سنتم بنقفة، فالماء الذي أ 80ثمن البالستيك 

باي حق لك ان تبيعه بعشرة نقفة بدالً من ان تبيعه بثالثون أو ثمانون سنتم؟، ومن 
 الذي يمكن ان يشتريها ، وهل هناك من له القدرة على شرائها؟ .

فمن اجل ان يكون العامل الحكومي  ال يمكن الحكومة أن تسكت على مثل هذا الظلم.
ومساهماً في تنمية الموارد اإلقتصادية واإلجتماعية وغيرها يجب أن يجد منتجاً 

وال تتوقف هذه المسألة على العامل الذي نتحدث عنه بانه  خدمة تكافئ جهده.

نقفة ، بل يشمل الوضع ايضاً عامة الشعب،  4000وحتى  1800يتقاضى راتب من 

بحها للحصول على اللحوم فالمواشي التي يتم ذ الذي يساهم أيضاً بدوره في العمل.
مربو المواشي هم جزء المجتمع الذين يعيشون  يقدمها الراعي الذي يقوم بتربيتها.

فباي حق لك ان تنتزع  في الريف ،والذين لم يجدوا المياه النظيفة لهم ولمواشيهم.
يمكن للحكومة  زهيدة وتخلق مشكلة معيشية للناس؟ وال بأسعارمن هؤالء ثروتهم 

مثل هذا  التصرف الخاطئ دون أن تتخذ االجراءات الالزمة  أن تتفرج على 
 إليقافه؟ ، ومن المستحيل أن تتحمل الحكومة مثل هذا الوضع.

لذا الرواتب التي تم اإلقرار بها للعمال لتحسين ظروفهم واوضاعهم المعيشية ال 
تراجع  عن القرار، لكن إلى جانب هذا  يجب ضبط التصرفات غير المسؤولة التي 

ويعتبر امر ضبط االسواق قيد  تسبب في تعقيد الوضع المعيشي واإلقتصادي.ت

بعد ان أجريت له  2018التنفيذ ،حيث تم اإلقرار بان يكون ساري المفعول منذ عام 

فبأي  الدراسات واحرز تقدما نسبياً ،وإن لم يكن بالمستوى المطلوب وتتم متابعته.
ه من هذه االرض بعشرة االف أو سبب مقنع تبيع شحنة واحدة للرمل الذي اخذت

عشرة الف وتبيع الماء الذي اخذته من السدود بنصف نقفة واحدة بعشرة نقفة  بأحد
أما الرواتب التي تم  أو بخمسين او بثمانين نقفة ؟ فهذه التصرفات يجب ضبطها.

 2020إقراراها البد أن تستمر كما هي . لكن قبل أن نكمل هذه بدانا ندخل االن عام 

 2018الذين لم يحصلوا على هذه الرواتب المحددة في عام  األشخاصا ؟ولذ

بمختلف االسباب يجب أن يحصلوا على مستحقاتهم  لعامين بأثر  رجعي .وبذلك 

نقفة أو اقل من  500يوجد قرار حكومي يقول هذا يتقاضى   يجب أن نعلم بانه ال

خذ ويسمح لكل عامل سبب من االسباب .إذن لنترك الخطوات التي كانت تت أليذلك 

بجمع االشهر التي فاتته، ومن ثم  2018راتبه  المقرر منذ عام  حكومي لم يتقاضى

 فاألشخاص يدخل بعد ذلك مثله مثل أي عامل حكومي في هيكل الرواتب المعروفة.
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الذين عادوا الى صفوف قوات الدفاع بعد قرار العفو وغيرهم والعمال الذين كانوا 

  انقفة ،يجب أن يحصلو 800عمال الذين كانوا يتقاضون نقفة وال 500يتقاضون 

وهذا هو الحل الوحيد الذي يمكن إتباعه،  من الرواتب. يأخذوهاعلى الزيادة التي لم 
عامل حكومي سواء  أليو في االخير  وال يوجد طريق أخر لتسوية هذه المسالة.

ومختلف  كان في الجيش وفي مؤسسات البناء وفي الجبهة وفي مختلف اإلتحادات
اما ما يخص االشخاص  االجهزة الحكومية يجب أن يمنح راتبه بهذه القيمة المحددة.

الذين لم يحصلوا على هذا الراتب سيتم تعديل رواتبهم وفق هذه القيمة المتعارف 
نريد أن نسمع بحلول هذا العام بانه هناك عامل لم يحصل على راتبه كما   عليها، وال

رواتبهم بهذه القيمة من قبل بجمع  يأخذواالعمال الذين لم  ينبغي.ولتنفيذ هذا سيحصل
 فاتهم في العامين الماضيين بأثر رجعي .   ما

فالنقطة التي تحدثت عنها  و هذا ال يعني إننا وضعنا الخاتمة لمشكلة معيشة العمال،

في البداية كيف يمكن أن نصف واقع إقتصادنا ،وإلى أين يجب أن يسير باإلضافة 

ريع التنموية الكبيرة التي يتم إعدادها وننوي القيام بها بعد اإلنتهاء من إلى المشا

في تحقيق التنمية  2021سنستمر في عام  2020اإلستعداد الكامل خالل هذا العام 

وبعد أن  التي نرغب فيها ، أي بدفع التنمية المنتجة التي تساهم في تطوير اإلقتصاد.

ريقة يمكن أن يكون للرواتب فائدة وتستمر يستتب هذا الوضع اإلقتصادي بهذه الط

 بشكل صحيح.

قتصاد المس  ا تقر والذي ينمو بإستمرار  .وفيميجب أن يجري العمل على  بناء اإلإ

يتعلق االمر باإلنتاج يحب أن نحدد القطاعات أو الصناعات التي يمكن أن نعمل 

نقطة  12أو 11 وقد تم طرح على تطويرها ،ونفكر كيف يمكننا ان نقويها تدريجياً.

بخصوص هذا الوضع في الشرح الذي قدم بمناسبة عيد اإلستقالل للعام الماضي، 

باإلضافة إلى اصالح العمل الحكومي بما يقضي على الفساد ويقوي عامل اإلنتاج 

يتوقف على العامل الحكومي فقط ،بل من ينتج هو الشعب في نهاية  وهذا ال

للشعب والعمل على تقوية دوره المنتج، وهذه المطاف. ولذا هدفنا هو إتاحة الفرص 

هي مسؤوليتنا، وليس الحديث فقط عن الرواتب وإلى كم وصلت قيمتها. لذا يجب 

وال يتوقف حلها بحديث ياتي من ذوي المعرفة  الفهم بان هذه المسالة ليست سهلة.

،حيث تخص هذه القضية الشعب عامة. هذا ما يجب أن يعرفه الشعب لكونه يمثل 

االمر المعقد والمترابط يؤثر على  حياته المعيشية وهو الذي سيساهم في  هذا
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تطويره . لذا يجب أن يكون وضع اإلقتصاد مفهوماً حتى لدى المواطن العادي 

ليساهم في بنائه بهمة ونشاط، وال يجب  أن يؤخذ بمجرد إقتصاد يتم شرحه من 

الطريقة، فإن  النقاط الذي  ومن اجل أن يتم فهم المسالة بهذه الجهات العليا فقط.

أوضحتها بعمق بخصوص اإلقتصاد يجب أن يدركها الشعب جيداً، الن عامل 

اإلقتصاد يرتبط بحياته، وهو الذي يساهم في بنائه وتطويره وليس قوة أخرى تاتي 

من السماء أو مكان أخر لتطوير هذا االمر .وبإعتباره هو الذي يشارك في بناء 

هو اإلقتصاد  بجميع إمور حياته يجب أن يعرف الشعب ما اإلقتصاد الذي يرتبط

وإلى أين يسير ومن ثم يواجه بوعي التدخالت التي تحدث لتعقيد نمو اإلقتصاد 

وبما أن هذا المسالة ال يمكن اإلكتفاء بشرحها عبر مقابلة  على معيشته سلبياً. للتأثير

يجب ان يعرفها  واحدة أشرت في هذه المقابلة الى بعض الجوانب الهامة التي

ففي هذا الوقت نقف على مرحلة أفضل ويمكن  المواطن ،وتكون أساس لتقوية الفهم.

أن ندفع إقتصاد نا إلى المستوى االفضل، وإن لم تكن التحديات التي كانت تواجهنا 

وبما اننا نثق في قدراتنا التي  من الخارج إنتهت برمتها ،فقد تخطيناها بصمودنا.

ادنا نحو التطور حتى في ظل التحديات يجب أن يدرك المجتمع تمكننا من دفع إقتص

 عمق المهمة لتحقيق اإلنتاج واإلنطالق إلى بناء اإلقتصاد القوي. 

وتعني مسالة الفهم القيام بالعمل ، فإذا فهم كافة الشعب هذا الوضع جيداً يمكن ان 

المتعلقة سواء يشارك بنشاط في البرامج التنموية التي يتم تحديدها في المشاريع 

فهذه المهمة التي يحتاج إنجازها مشاركة كافة  بالصناعة وغيرها من القطاعات.

بها  يمكن تركها بهذه البساطة ولذا سيتم العمل الشعب وليس نفرين أو ثالثة ال

برواتب  بدأناهافهذه المسالة التي  بة التي أعدت.قبواسطة طرق المتابعة والمرا

فإذا اخذنا مسالة الرواتب لوحدها من  .قضاياعدت  عمال الحكومة قد اخذتنا إلى

تم  4000أو إلى  1800الصعب جداً ان اإلعتقاد بانه من خالل رفع الرواتب إلى 

هكذا ،حيث يجب معرفة  إلى  وليس للحكومة أن تفكر حل المشاكل المعيشية للعمال،

وقد كانت  أين ستصل المسالة غداً وعدم ترك المسالة بمجرد رفع الرواتب وفقط .

 للغد. التأجيلتقبل  جميع الجهات الحكومية مكلفة بمتابعة الوضع لكون المسالة ال

وإنطالقاً من هذه المناسبة قد تم البدء بتلك المبادرة العامة للرواتب ،وخاصة 
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القيمة  سيأخذونمن قبل هذه الرواتب لمختلف االسباب  يأخذوالألشخاص الذين لم 

وحتى هذا الوقت ومن ثم يدخلوا بعد ذلك في درجات  2018التي المحددة من عام 

 النهائيولكن يجب الفهم بان هذا ال يعتبر الحل  ترتيب الرواتب مثل بقية العمال.

 لبدءللمسالة بل ستحتاج إلى المتابعة المستمرة ،حيث عرفنا خالل الثالثة سنوات 

عمل حالياً بتركيز وبما أننا ن هذه الرواتب عدة قصور وحلول لم ننتبه لها في السابق.

عالي لحل هذه المسالة ال نريد سماع مسالة لم تحل بخصوص مسالة تقاضي هذه 

، حيث يتطلب أن ندخل ذلك العام تاركين قضية عدم  2021الرواتب في العام القادم 

لى الراتب المحدد من أن كل عامل يحصل ع التأكدتكافؤ الرواتب ورانا بضمان 

ب أن نتجاوز إشكالية  الرواتب ويتم العمل على ذكرته يج لحسب درجاته .وك

الملبس المنزل وإلى أخره  ءتحسين معيشة الناس في جميع منافع الحياة مثل الغذا

 عبر بناء اإلقتصاد المستقر.

س الزيادة النسبية للرواتب التي أجريت واإلستقرار النسبي يفخامة الرئؤال:س

 ظروففي ال يلة نقفة يحقق تحسين جزئلألسواق الذي تحقق مع التغيير الجديد لعم

لحل هذه  ،التحديات المعيشية للمواطنين، ولكن قضية البيوت السكنية تشكل أحدى 

شمل ت  مشروعات اسكان المشكلة االساسية كان قد ذكر في السابق بان يتم إعداد 

لة قابالبرامج الهي كافة قطاعات المجتمع.فما تغطي حاجة السكن لجميع أنحاء البالد 

 ؟ 2020للتطبيق في عام 

هذا يعتبر ايضاً في حد ذاته موضوع كبير وال نهاية له، تعتبر مسألة السكن جواب:

فعندما  واحدة من ضمن البرامج التي لم نتمكن من إنجازها في السابق كما أشرت.

تحتاج المسالة إلى المغالطة بخصوص أي  نقول  تغيير نوعية حياة الناس ربما ال

 طى االولوية.من هذه الطلبات تع

ولكن ال تتوقف المسألة عند هذا الحد ،حيث لها تأثير على بعضها.فأذا لم تملك البيت 

،حتى ولو حصلت على  راتب جيد  او أي نوع من الدخل. لذا يجب أن تتوفر 

الطلبات الرئيسية والضرورية المرتبطة ببعضها. في المقدمة االكل  وبعده  اللبس 

 او المسكن .ومن ثم  تذهب إلى البيت 
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إذن بإعتبار هذه المشكلة تعتبر من ضمن المشاكل االساسية ،والتي البد أن تجد 

الحل وبإعتبارها تشكل مقياس نوعية معيشة مواطنينا ،حيث تم التفكير بإدخال 

وتوفير مختلف المواد اإلستهالكية مثل المواد   M-Tالبيوت الجاهزة والمركبة ال 

كما تم التفكير بإقامة شركات التي تعمل في البناء باإلضافة  الخام المرتبطة بالبناء.

إلى الشركات االجنبية ، جربنا الشركات االجنبية حيث بنوا ما يعرف "بحي  كوريا 

ن ضمن البرامج " في مصوع و اسمرا  . بدء هذه االعمال في حد ذاتها تعتبر م

هذه االعمال  بدأتالتي أدخلت إرتباطاً بقضية توفير المنازل. كان التفكير عندما 

وفي الوقت الذي لم نطور فيه القطاعات االخرى، كيف يمكننا توفير منزل لكل 

في الوقت الحالي  فلنفكرمواطن ، وماذا يمكن ان تشبه الخريطة الموضوعة أمامنا؟ 

طنين أو من االسر تمتلك بيوت خاصة بها بغض النظر عن كم في المئة من الموا

حيث يعتبر في نظرنا إمتالك البيت سواء في  نوعيتها ما إن  كانت تقليدية أو حديثة.

وألخذ هذا الوضع نحو  الريف أو الحضر أحد المستلزمات االساسية للمعيشة.

ني هنا بيت وفي االفضل  ال يمكن ان تتم المسالة بمجرد إعطاء التوجيهات بالقول أب

فالبيوت يجب أن تحتوي على خطوط الصرف  تلك االراضي السكنية وما شابه ذلك.

باإلضافة الى  وضع االعتبار  والكهرباءالصحي ودورات مياه وخطوط المياه 

 لتسهيل خطوط المواصالت و على اسواق بجوارها وعلى خدمات التعليم والصحة،

وبدالً  تدريجياً في  التحسن. يأخذب إن ولكون  هذا االمر مجموعة من الخدمات يج

من ان يكون في مدينة واحدة أو في مدن محددة يجب إن يمتد إلى كافة ارجاء البالد 

 لفائدة الجميع.

وما يهمنا أكثر هو المواطن  الذي يعيش في  مناطق  الريف البعيدة والنائية الذي ال 

ل أو النظافة ،حيث هناك يجد مياه الشرب الصالحة  والكافية حتى ألغراض الغسي

 من يعدم ماء باإلبريق لإلستحمام ناهيك من أن يستحم بالدش.  والهم االساسي هو

 لهذا المواطن ؟ . كيف يمكن  توفير مياه كافية للنظافة وللزراعة وللمواشي

فبدالً من ان نركز في المدن الكبيرة فقط، يجب أن نضمن توسع هذا الوضع ونحل 

وفي خالصة هذا الحديث يمكن  اإلشارة إلى المباني  تدريجاً. أيضاً قضية المعيشة

في بنائها لتحتوي على تلك الخدمات التي ذكرتها  االبتداءالكبيرة والكثيرة التي تم 
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مثل  دورات مياه  وخطوط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والطرق وخطوط 

ن تكتمل . ويمكن المياه وغيرها من الخدمات نجدها في الوقت الحالي تنتظر دون أ

الحديث عن  التحديات التي حالت دون إكتمال هذه المباني بالنظر إلى نوعية المواد 

ومعدات البناء التي يمكن أن ننتجها بإمكاناتنا الخاصة ، واألبواب  والنوافذ و مواد 

وما هي المواد الخام  للبناء التي تتوفر لدينا والتي يمكن  االرضية وحيطان المباني؟

ستوردها من الخارج؟ وبجمع كل هذه العوامل يمكن التساؤل في االخير كم في أن ن

المئة من المواطنين أصبح يملك بيت خاص به؟ وهذا ايضاً يجب أن يسير في تحسن 

فلنقل وصل في العام  10فإذا كان يصل في العام الماضي % مستمر ومستدام.

 بشكل مستمر، % ليتواصل تطوره30وإلى  20%ومن ثم  إلى % 15الحالي 

 ونكمل ما تبقي بتوفير ما نحتاجه من المواد والمعدات.

وضعناه من  برامج  في  وبما أن التحديات ليست سهلة لم نتمكن من إنجاز ما

فإذا كان هناك من يعتقد بانه سيتم حل أي مشكلة تتعلق  السابق بالمستوى المطلوب.

خل الوافر عبر النفير الجماعي بالمشاريع اإلقتصادية والتنموية لتحقيق اإلنتاج والد

بمعزل عن توفير مشروعات االسكان، يجب أال يضيع وقته بحجة غير واقعية. فإذا 

لم تبادر بحل مشكلة البيوت في المقدمة ليس بإمكانك أن تحل مشكلة االكل والشرب 

ذا يشبه  مستوى إمكانياتنا  للعمل  ا وعلى هذا االساس يمكن الحديث عما وغيرها.

وحتى هذا الوقت،  2018الحظته في العامين الماضيين أي منذ عام  مامن خالل 

وما هي العوائق التي تواجهه؟ وهل هي نابعة من عدم توفر المعدات واالليات؟ ام 

هي نابعة من عدم توفر الكادر المهني، حيث هناك دراسات أجريت لمعرفة المشكلة 

قول بانه لدينا على االقل صورة ومن خالل ذلك البحث يمكننا ال الحقيقية لهذا الوضع

عن تلك العوائق. فعندما نقول لم ننجز هذه المهمة بالمستوى المطلوب في الماضي، 

 نحاول دراسة العوائق التي حالت دون تحقيق ذلك ،والعمل على إيجاد الحلول لها.

ولحل هذه المشكلة جذرياً يجب العمل  تدريجاً  على توفير المساكن في جميع انحاء 

وتتمثل فائدة هذا الوضع في الدور الذي تلعبه في تنمية اإلنتاج وخلق إقتصاد  بالد.ال

سيكون الدور الذي يمكن  % فقط من القوة المنتجة  يملك منزالً،1مزدهر .فإذا كان 

ان تلعبه القوى العاملة محدوداً جداً في تحقيق التنمية المرجوة.  فعندما يمتلك العامل 
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كثر في اإلنتاج ،ولذلك   ال تراجع  عن مهمة توفير المنازل سيساهم ا بالتأكيدبيت 

السكنية،  خاصة اننا  االن قد تمكنا في الوقت الحالي من تحسين صناعة مواد 

البناء،و ال توجد لدينا  مشكلة ، حيث لدينا الرمل ولدينا مصنع قدم لألسمنت الذي 

ع التيار الكهربائي ولكن نتيجة إلنقطا تتوفر به مواد كافية لصناعة االسمنت.

بإستمرار ،نضطر إلستيراد جزء من االسمنت من الخارج، لكن هل توجد مياه كافية 

الجانب اإلداري  نعمل على توفير لذلك والطاقة البشرية المدربة على المهن ،

هناك برامج جديدة أدخلناها لتحقيق مشاريع االسكان بصورة والمهني المدرب. و

فوق هذا يجب أيضاً  انياتنا، حيث سنحاول العمل  بموجبها.مستقرة بتوجيه كافة إمك

بانها تفيدنا في هذا  تأكدناان نشجع اإلستثمار الخارجي في مشروعات االسكان إذا 

عام قة بهذا الخصوص نبدأ في تنفيذها الجانب. لدينا بعض البرامج المتعل

هي نوعية .وذلك بتحديد في أي ضواحي كم من البيوت يمكن أن نبني؟ وما2021

البيوت التي سيتم بنائها ، وماذا يمكن أن نعمل بخصوص توفير مواد البناء والقوى 

حيث لدينا  صورة  العاملة واالليات و التكنلوجيا التي يجب ان  نستخدمها وغيرها؟

عامة بخصوص إستعدادنا لتوفير ذلك .وبما انه لم نتوفق في السابق في إنجاز ما 

ليس من الضروري ان نقول حالياً  ن بالقدر المطلوب،خططنا له في بناء المساك

لذلك فضلنا البدء في هذا العام العمل حتى نتأكد من إنجاز  سنعمل هذا ونحقق هذا،

 ما نقوم به وسنراه في العام القادم.

السيد/ الرئيس في ظل تطورات أجواء السالم السائدة في المنطقة ودورها سؤال:

اإلستثمار، وعالوة على إإلستثمارات الوافدة، ما المتوقع في الدفع ببرامج التنمية و

الذي اتخذ فيما يخص الشراكة اإلقليمية في برامج تنموية، وتشجيع المستثمرين 

 المحليين؟

ستثمارات الخارجية، أو العنوان واسع ومتشعب، يمكننا الحديث عن اإل:جواب

. فكل ما يتم جالتركيز على قضية اإلنتا من المهم أن يكون بمقدورنا إال أن، المحلية

الثروة البحرية أو مشاريع اإلسكان، مجال سواء في   ةاستثماري اتتنفيذه من نشاط

في تقوية اإلقتصاد.  مجتمعة ا. تصب نتائجهوغيرها المياه وأاو الطاقة،   
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ارات التي اإلستثم ألن نظرتنا إلى اإلستثمار تكون شاملة لمختلف أنواعه وشكل

حقيبة نقوده، حامال  مجيئ مستثمرتثمار ال يعني اإلسف تجري على مستوى الوطن، 

المستثمر الحقيقي هو ذاك المزارع الذي يسعى هنا وهناك لتسويق منتجاته من بل 

فإذا ما  يجمع الثروة.اإلقتصاد و وهذا الحراك هو الذي ينعش مزروعات ومواشي.

هذا يعني أن هناك أجواء مالئمة لإلستثمار. لكن  ،وفرت أجواء مالئمة لهذا النشاط

هنا ال بد من الرجوع إلى البرامج  وحتى يتحقق هذا الواقع ما الذا ينبغي أن يتم؟

الوطنية. فإذا كنت تسعى لخلق اجواء مالئمة  لتعزيز التنمية والتطور، ال بد من 

ا وغيرها. يعني م ة وسكة حديد،تواقع البنى التحتية لديك، من طرق مسفلإلى النظر 

 ساعد على الدفع بأي نشاط اقتصادي؟البنى التحتية، هل ت هي حالة وواقع مقومات

فإذا كانت هناك طرق سالكة يمكننا ؟ وما هي التكاليف التي تتطلبها المشاريع البنيوية

مثل هذه  توفروفي حالة  ما نريد، وننتج اكثر بتكاليف اقل. التحرك بسهولة ك

فوائد على اإلقتصاد الاء الوطن، فإن المردود اإلجمالي من الفرص لمعظم ابن

. يعني ال بد أن يجد المستثمر سواء كان من الداخل أو قدم جدا الوطني تكون كبيرة

اداء مهامه بأريحية. من الممكن  تمكنه من مؤهلة، بنى تحتيةأسس من الخارج 

وإلى أين تصل، وما التطرق الى أنواع البنى التحتية، من أين تتحرك هذه الطرق 

مارات الصغيرة، أم اإلستث مشاريع  هل تسهم في دعمو ،هي الجهات المستفيدة منها

  وهكذا.  الكبيرة،

 هو من التحدي الكبير لدينانجد أن  دثنا عن خدمات الطاقة الكهربائية مثال، إذا تحف

والتعرف على ضعف مستوى خدمات الطاقة الكهربائية، مرة تأتي ومرة تختفي، 

فكل منشآت توليد الطاقة بدءا من حرقيقو  . حجم الطاقة التي تصل الى المستهلك

هو مطلوب من خدمات  الموجودة حتى اآلن لم تتمكن من تقديم ما األخرىوالمواقع 

لذا ال بد من ايجاد حل جذري لمشكلة الطاقة، وأن تكون خدمات الكهرباء  كهرباء. 

ون عوائق. وفي ذات الوقت تكون التكلفة متكاملة، حتى يمكن ألي مستثمر العمل د

التي تدفع مقابل ما يقدم من خدمات الطاقة تكلفة مناسبة وغير مرهقة. وأن تتوفر 

. كذلك الحال في مصدر الطاقةالطاقة في أي مكان بغض النظر عن نوع 

هي التي  المسائلايضا، وأهمية توفرها. هذه  المواصالت البرية والبحرية والجوية
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في المحصلة إذا ما  ة لإلستثمار ومضاعفة المنتجات التي تنتج. واء مناسبتخلق أج

وايجاد منتجات قادرة على التنافس علينا توفير  ،أردنا ان نضاعف اإلنتاج واإلنتاجية

 المتطلبات األساسية القادرة على الدفع بالتنمية الى أألمام. 

ور، خدمات التعليم كما نجد ضمن األساسيات المهمة للنمو اإلقتصادي والتط

التخصص المهني يمثل ، فهيتنتاجمستوى إ والصحة، ألن الفرد وحتى يمكنه رفع

. ربما تمتلك أمواال، أو ثروات طبيعية، إال أن كل اإلمكانات بالنسبة له اأساسي اجانب

في ظل عدم قدرات ماهرة تحرك هذه الثروات ال يمكن أن تقوم باي عمل له معنى. 

رج أو الداخل وحتى يمكنه إنجاز أي مشروع يتطلب أن يسند فالمستثمر من الخا

. هرة ال سيما في عصر التطور التقنيبقدرات مهنية ما  

أما إذا تساءلنا عن المستوى الذي وصلنا إليه في مجال التأهيل المهني حتى اآلن، 

ففي كل   لم تكن مجدية بشكل مربح هي برامجنا التعليمية، نا التيإن أكثر برامجف

ما ذا يمكن أن آالف طالب دراستهم الثانوية، وعندما نتساءل  10كثر من م يكمل أعا

بط بتطورنا ونمو اقتصادنا علينا تغيير نظامنا تما أن األمر يرينجز هذا الشاب؟ وب

التعليمي من األساس، حيث ال يمكننا مواصلة المسيرة بالصورة الحالية. ال سيما أن 

أين تذهب النسبة  % إذن15الدراسات العليا ال يتجاوز نوا من مواصلة يتمكعدد من 

. بشكل عام عاما من التعليم 12أن يعمل بعد  ما ذا يمكن لهذا الخريج المتبقية؟ 

جمع الثروات،  لكن علينا أن نعمل القدرة على يمكننا الحصول على استثمار و

ية المستدامة.  األساس لضمان التنم ابصورة جادة في تعزيز قدراتنا البشرية، ألنه

رساء بنى تحتية لإلستثمار، المتمثلة في إ وهكذا فمن المهم خلق األجواء المالئمة

 صالحة للعمل. وإال فال معنى لهذا الجهد. 

اد في الدول الصناعية الكبرى، والدول مكان للمقارنة بين معايير اإلقتص بالطبع ال

 صناعيا ا كانت الدول المتقدمة، إذشيءفريقيا ال اإلفريقية، فمعايير اإلقتصاد في إ

المفتقر الى التطور  البدائي تقيس بمعيار التطور التقني،  فإن اإلقتصاد اإلفريقي

نطلق عليه اقتصاد يمكن ان  فقط، ال لمنحصر في انتاج المواد الخامالمهني، ا

لذا ال بد من خلق اقتصاديات تتجه نحو التصنيع أكثر، ولكي  بالمعنى الصحيح. 
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وال فرق بين . بشكل كاملالهدف ال بد من توفير متطلبات التنمية  نحقق هذا

شكل كان، حتى لو كان  اإلستثمار بأي المستثمر األجنبي والمستثمر من الداخل.

يمكن التقليل من شأنه، مشروع صغير  دودة، الحاإلستثمار بصورة مصغرة وم

اإلقتصاد. في  لمربي المواشي من المزارعين في القرى قد يكون له اسهام فاعل

 المهم في األمر أن نهيئ األجواء المالءمة لهذا الوضع. 

لكن التحديات التي تواجهنا والعوائق التي  كانت، نريد التحدث عن العراقيل التي ال

توضع أمامنا بغرض تعطيل جهودنا التنموية ليست قليلة، ففي هذا المحيط ال توجد 

عمل ليل نهار  بهدوء واستقرار لتحقيق قوة ترضى ان نعزز قدراتنا اإلقتصادية ون

المزيد من التنمية والتطور. ألن الحرب اإلقتصادية  التي شنت ضددنا في األعوام 

العشرين الماضية، حتى ال نطور بنانا التحتية وقدراتنا أإلقتصادية، كانت أقوى 

نا واشد من العدوان العسكري المباشر. ما ذا تفعل  الدول عندما وقع الخالف بين

، نعيش نحن على حالة  العداء هذه مصدر سعادةبالنسبة لهم ذلك وبين اثيوبيا كان 

إلى االبد ونتخلف من ركب  التطور واإلنتاج وبالتالي ال نستطيع المنافسة. وال 

مرحلة مشبعة بهوس التسابق إنها توجد رغبة في العمل المشترك لتحقيق التطور، 

 ز اي مشروع، طرق، موانئ مطارات، برامج. ال يمكنك انجاشيءواإلنفراد بكل 

المرحلة هذه ثرواتك البحرية، ألن المطلوب في  الطاقة، برامج زراعية، او استغالل

ان تتقدم دول اخرى في هذا المجال، وعليك اإلنتظار في المؤخرة، وحتى يضمنوا 

هذا األمر ال بد من اعاقتك وشل حركتك حتى ال تتمكن من اللحاق بهم. في مثل 

هكذا وضع أتذكر تصرفات بريطانيا في  ارتريا في الماضي، كانت أجواء التطور 

في فترة متقدمة  انشئت ة وال مثيل لها في المنطقة. لقداإلقتصادي في هذا البلد كبير

الطاقة، والطرق المسفلتة،  وضاعيد، ودشنت التلفريكا، وكيف كانت أحد ةسك خط

أي مستوى وصلت منتجاتنا إلى ي مستوى كانت الخدمات ناجزة، ووإلى أ

وكذلك قدراتنا في التصنيع واإلنتاج في مختلف أنواع اإلنتاج. كانت لدينا  الزراعية؟

ما أول  في هذا الحال فإن ميناء نشطة، مصوع كانت معروفة بلؤلؤة البحر األحمر.

و هن هذا البلد ال يمكنه اإلعتماد على ذاته للبقاء، قام به اإلنجليز وحتى يؤكدوا أ

ضرب المفاصل اإلقتصادية في البلد، حتى ينهار ويقع في الحضيض. بعدها جاءت 
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الحروب وال مجال لإلعمار تحت وطأت الحرب. ضاعت علينا فرص كثيرة. لم 

ة الصدف بل كانت مدروسة ومتعمدة. ألن الحرب اإلقتصادية يدتكن هذه األحداث ول

 أسوء من الحرب العسكرية. 

لة، اليوم أيضا المعوقات قائمة حتى ال نتمكن من تعبيد ال تزال الحكاية متواص

الطرق وتنفيذ مشاريع الطاقة وغيرها من المشاريع التنموية. يعني أن هذا األمر 

ليس بجديد، وانما هو مواصلة لما سبق من قبل. وليس باألمر الذي يرعبنا ويؤثر 

وفي  يرتنا العملية،لذا نواصل مس في معنوياتنا. لكننا نعمل ونحن  مدركين وجوده.

ينبغي أن تكون منتجاتنا مميزة وقادرة  على التنافس في األسواق المحلية  هذا السياق

لشعبنا، ال بد أن نهيئ لهم أجواء  في اإلستثمار والعالمية. وفي هذا فإن أالولوية

مالئمة لإلنتاج، في أي موقع كان، سواء في شواطئ البحر، وكيفية التعاطي مع 

في مجال الزراعة، وكذلك الثروة أو بحرية وإإلستفادة منها بالشكل أألمثل، ثرواتنا ال

الحيوانية، وغيرها من الثروات الطبيعية، ال سيما الثروة المعدنية والتعدين بمختلف 

أشكاله. وبرامج الطاقة. والعمل على تعزيز قدرات شعبنا اإلنتاجية. فإإلستثمار 

ين من الناس وليس شخص أو عدة أشخاص. ما ينتجه الماليهو األقوى واألكبر 

وفي ذات المنوال خلق أجواء مالئمة لإلرترين في المهجر أيضا، لإلنتاج في اي 

 مجال يرغبون اإلستثمار فيه. 

بالعودة الى الوراء قليال والنظر الى ال فرق بين اإلستثمار الخارجي والمحلي، و

ليه من مستويات، لم يشهد مصانع النسيج والتطريز في بالدنا والى ما وصلت ا

كانت قد انشئت الصناعات  بمستواها. تطورا صناعيا  المجاورةاإلقليم في الدول 

القطن في علي قدر، وكذلك في   إلنتاجمشاريع زراعية  لدينا التحويلية، كانت

القين، وأسراي، كما بدأت زراعة القطن في قلبوب. ليس انتاج القطن كمادة منطقة 

يذهب الى مصانع  التطريز والنسيج. الن فارق األسعار ما بين  خام فقط، بل كان

 ذي  شيءانجاز  من اإلنتاج الخام والتصنيع يوفر لك فرص كثيرة للعمل ، ويمكنك

قيمة.  أما انتاج القطن الخام فقط ومن ثم بيعه هذا يعني انت تعمل بنصف الربح. 

اليوم ال وجود لها، ولم  ،وكذلك الجلود شركات تصنيع الجلود التي  كانت موجودة

كانت تصنع أفضل األحذية، ويصنع كذا وكذا. لذا فإن حول يتبقى الى األحاديث 
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تصدير الجلد كمادة خام ال يعني شيئ  في مجال اإلقتصاد. ألن ما ينبغي عمله في 

فضل وأكثر قيمة، ة من أجل انتاج االمجال هو بناء اسس اقتصادية متينهذا 

فرص  عمل ألكبر عدد من الشعب. خلق بمنصرفات اقل، و  

نشاهده اليوم من معوقات تهدف الى إيقاف عجلة نمونا وتطور اقتصادنا،  الذا فإن م

حتى نرتمي في أحضان المنظمات الخيرية واإلغاثات. هذه التحديات ال نواجهها 

وحدنا بل هناك شعوب اخرى ايضا تعيش في ذات األجواء وتعاني من هذا الواقع. 

من هذه الحلقة علينا أن نجتهد أكثر لإلرتقاء بإقتصادنا، من الخروج ال بد وإذا كان 

مثال مصنع النسيج عندما قيل عن  وتشجيع اإلستثمار حتى القادم من خارج البالد. 

براتلو وكذا، طلب مستثمرون شراؤه، كانت لجنة تقييم من قبلنا وضعت  انتهاء

درك ما هو األفضل لنا، الماليين التي ن نيحتويه المصنع، لكن المهم أتقييمها لما 

نحصل عليها من بيع المصنع، أم إعادة تأهيل المصنع. وإذا كان هناك مستثمر 

ينبغي أن يعمل على تطوير من محتويات المصنع بأجهزة عصرية وتقنية متطورة، 

مضاعف  إلنتاجوبالتالي تأهيل األيدي العاملة وتحريك المصنع بشكل افضل، 

. فمهما يكن المبلغ الذي بيع به المصنع، فإن الربح يكمن في خلقنا وبجودة عالية

تج نللديناميكية الفاعلة والقادرة على مضاعفة اإلنتاج وإيجاد فرص العمل. نحن ن

، لكن الذي يمنحنا القوة والربح بكن بمستوى الدول التي تنتج أكثرالقطن وان لم 

القطن كمادة خام، وإنما نعمل على األكثر هو ارتفاع قمية المنتج. حيث ال نبيع  

تصنيعه ثم بيعه. كذلك مصنع قنينات الزجاج الذي انشئ في  إرتريا في وقت لم يكن 

له مثيل في المنطقة ككل، لكنه اليوم غير موجود. اليوم ننتج الذهب لكننا نبيع مواد 

مكننا يمكن  تسيير اقتصاد. لذا وحتى ي خام المعادن التي لم تصفى، وبهذا الشكل ال

تقوية كل المؤسسات اإلنتاجية وإستغالل مميزاتنا القادرة على التنافس، سواء من 

قبلنا أو من قبل المستثمرين األجانب، ينبغي أن يكون الهدف النهائي لنا هو اإلرتقاء 

بمستوى اإلقتصاد. فالقضية ليست المستثمر من الداخل أو من الخارج، الكل يمكنهم 

، ذلك يدا عن دعايات التشويه في تحكم الدولة في اإلستثمارالمجيئ واإلستثمار بع

الذي يعتبر جزء من الحرب اإلقتصادية، وكما هو معروف حولت مؤسسات  التشويه

، لكن لم في بداية التسعينات حكومية كثيرة  من القطاع العام الى القطاع الخاص
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لق أجواء مالئمة لذي ننتجه؟  وهل نستطيع خ ماهو يحدث أي تغيير. وعليه فاألهم 

توفير منتجات مميزة قادرة   وفقها هيلهذا التوجه أم ال. فالمعيار الذي يتم التعامل 

على التنافس في األسواق بأسعار أقل. وليس هناك أي اعتراض على كل مستثمر 

يستوفي تلك المعايير، ونحن علينا توفير كل المتطلبات لهيئة األجواء المالئمة لهذا 

 الجهد.    

 

والعشرين  ةالثامن الذكرى  فخامة الرئيس، في الكلمة التي القيتها بمناسبة ؤال:س

برامج التنموية التي ُتنفذ على المدى على ال ركزت ةنقط 11لالستقالل، ذكرت فيها 

  ناسكاإلمشروعات القريب، منها الخدمات االجتماعية والبنى التحتية والصناعات و

 هذا العام؟ العمل بها ان نبدأيمكن ، ماهي البرامج التي غيرهاو 

الداخلية  باإلمكاناتهذه البرامج كما ذكرت   في تلك النقاط لن تنفذ   :وابج

نفكر في ان نعمل لوحدنا بمعزل عن التنسيق  وحسب، بل تتطلب  تنسيق إقليمي، ال

على تحقيق نتائج جيدة وتطور ملموس  االقليمي ، ألن العمل المشترك يساعد

اجزم باننا تجاوزنا التحديات كلها ، لكن علينا ان ندفع  بالعمل . ال وبسرعة كبيرة

لتشغيل مينائي مصوع وعصب كبداية، ليس من اجل إثيوبيا وحسب،  وانما 

لإلستفادة الجيدة من الفرص المتاحة، باعتبارنا دولة بحرية إضافة الى تقوية 

لينا تمهيد بنى تحتية المينائين كما ينبغي استفادة من الممر المائي الدولي، وكذلك ع

متوسطة وكبيرة لالستفادة من كافة الشواطئ البحرية ابتداًء من عصب وبرعسولي 

وعدي وطيعو وقلعلو وبيلول وزوال ومن الجهة الشمالية أيضاً قلبوب ودريسا 

 .شيءالرئيسيين قبل كل   الميناءين...والخ، ولنبدأ بتفعيل تشغيل 

اء مصوع، لكننا ال نستعجل في تنفيذها في وضعنا خطة مدروسة فيما يتعلق بمين

الوقت الحالي، لذلك  علينا البدء المرحلة  االولى بتأهيله، وتأتي المرحلة  الثالثة 

بتطويره وبحيث يقدم  خدمات  افضل ، ثم تأتي  المرحلة  الثالثة  التي  تشمل  

 توسعته
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لناحية الجنوبية،  ، يمكن توسعة الميناء  عشرين كيلومتر من جهة الشمال وكذلك ا

وسنشرع في تفعيل ذلك بقدراتنا المحلية او باالستفادة من القروض الخارجي في 

تقبل التأجيل ، مع وضع االعتبار  حال استدعى االمر ذلك، وهي  مهمة عاجلة ال

 لحل جوانب القصور التي ذكرتها سابقا القدرات البشرية والمواد الخام واآلليات.

ون ميناء عصب ميناء كبير والفرص متاحة جدا لتحقيق ذلك، كما نسعى جاهدين ليك

ووضعنا خارطة طريق لتفعيل ذلك ابتداًء من الشروع في العمل ومن ثم تطوير 

 الميناء وتوسعته،  ومن االفضل أن نبدأ بالمتوفر دون خارطة الطريق الموضوعة.

اننا نمتلك ثروة اما فيما يتعلق بصناعة الثروة السمكية اكدت الدراسات االولية ب 

ألف طن، لكن السؤال  120او  100بحرية مخزونة تقدر ما بين ثمانين ألف وحتى 

الذي يطرح نفسه هو، ماهي النسبة التي  قمنا بصيدها خالل السنوات الماضية، ال 

الف طن  ، وال توجد اي اسباب لتبرير ذلك،  علينا ان نكون  10تتجاوز نسبة 

وقات والتحديات التي امامنا، ليس من أجل خلق موضوعيين في وضع كافة المع

 أسباب وعلل بل لالستفادة منها كتجربة.

كما يجب علينا ارساء البنى التحتية ، حيث قمنا ببناء موانئ ومراسي  صغيرة في 

كل من عدي وطيعو وقلعلو، لكننا رغم توفير التسهيالت في تلك  المراسي 

فادة منها ،  لذلك علينا إرساء كافة كالثالجات وغيرها لكن  لم  يتم  االست

المستلزمات المطلوبة للشروع في االستفادة من صناعة الثروة البحرية ،وشق طرق 

جيدة تربط بين الشواطئ من الجهتين الجنوبية والشمالية، وقد تندرج هذه ضمن 

 برامج البنى التحتية التي ذكرتها سابقا، فأن الدفع بهذه المسائل على مراحل تساعد

 في انجاح البرامج التالية .

فيما يتعلق  بالمواد الخام المطلوبة لتفعيل مصنع االسمنت في قدم التتجاوز تكلفته 

الثالثين مليون ، وفي طيعو تتوفر مخزنات من المواد الخام لصناعة االسمنت 

مليون ، تطوير هذا المصنع يستوفي الطلبات واالحتياجات المحلية  100قدرت ب 

صدير،  ولدينا ايضا ثروات تعدينية لم تبدأ بعد بخصوص البوتاسيوم  في  وكذلك الت

فيها كميات  تجارية كبيرة  ، االمر الذي  يفتح الباب  منطقة كولولي ، والتي تتوفر
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واسعاً  للتصنيع ، لكن لتفعيل ذلك يتطلب توفير خدمات الكهرباء والمياه وربط 

ا برنامج بخصوص التيار الكهربائي الشواطئ ببعضها بالطرق الحديثة، كما وضعن

وكيفية االستفادة من كافة االنواع المطلوبة ، وعلينا التعرف جيداً إلدارة تلك الخطط 

 الموضوعة خالل هذا العام ونعبر لمرحلة الشروع.

حتى اثيوبيا يحتاج الى توسعة، اضافة الى  –دباي سيما  -كما ان  طريق عصب 

ذلك لدينا خطة مدروسة وضعناها فيما يتعلق ببناء سد بهدف توفير الخدمات المائية، 

ي والعالمي سوف نبدأ في تنفيذه هذا مهذا فيما يتعلق بعصب ويربط  الخط االقلي

 العام.

طويره دون يتطلب العمل الجيد لت -زالمبسا –سرحا  -دقمحري –اما طريق مصوع 

االنزعاج من اشكالية ضيق الطريق ، علينا إننجاز المهمة حسب الخطة 

الموضوعة، حيث يتطلب بعضها بناء جسور بمختلف االحجام، وقد بدأ العمل بتمهيد 

الطرق الترابية وبعضها مسفلتة اال انها ضيقة جدا تحتاج الى توسعة بتوفير آليات 

 البشرية العاملة. ثقيلة ومواد خام واكثر من ذلك القوى

اما الطريق الثالث المعروف بطريق " الطريق  الدائري" طريق اسمرا الذي يربط  

هذه الطرق المذكورة ، وقد شرعنا في تنفيذه ، حيث يمكننا الذهاب عبر منطقة عدي 

قعداد الى منطقة دقمحري ومندفرا في حال استعصت االمور للذهاب عبر منطقة 

منطقة كساد عيقا، وال يتطلب ذلك اال بناء الجسر الكبير نفاسيت الذي يؤدي الى 

 ومن ثم ال توجد صعوبات في انجاز المهمة.

اما الطريق الرابع هو الطريق يمر عبر اسمرا او يتركها جانبا ويمر عبر منصورة 

واغردات وحتى حدود السودان وحتى أم حجر، وقد نبدأ في هذه االعمال هذا العام ، 

على اكتمال الخطة بل على توفير اآلليات والمعدات والقوى العاملة والمسألة تتوقف 

 ، وهذا كله متوفر ، وسوف نبدأ في العمل،  وذكرت لك هذا كمثال.

اما بخصوص برامج الطاقة، يصعب تسيير اعماال ناجحة في ظل االوضاع غير 

ب ميغاوات في عص 30المستقرة للتيار الكهربائي، ولحل ذلك سوف نقوم بتحديث 

ميغاوات ،  60ميغاوات في اسمرا كداعم  بالجملة  10ميغاوات في مصوع و 20و
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ميغاوات ،  240ميغاوات ومن ثم الى  120ومن ثم ترقيتها تدريجيا من ستين الى 

لكن قبل ذلك علينا تنفيذ الستين ميغا وات، ومن ثم رفع  الطاقة الى المستوى 

العملية مع برامج البنى التحتية التي المطلوب بعد تقييم قدرتنا، حيث تتماشى هذه 

 ذكرتها سابقا كشق الطرق والموانئ وغيرها.

واذا نظرنا الى مسألة  خدمات المواصالت معها كالتلفريكا وغيرها من وسائل 

المواصالت، نسعى جاهدين الكتمال الدراسات التي بدورها تساعدنا في وضع 

نجاز المهمة في الوقت الحالي صورة واضحة ، وال اظن وجود اي معوقات تعرقل ا

، وترتبط خدمات المواصالت ارتباطا وشيكا بخدمات المياه، حيث نحتاج الى 

نستطيع  هي خدمات المياه، ألننا ال شيءخدمات المواصالت والموانئ لكن اهم 

انجاز اي مهمة دون تخزين ما يكفي من المياه، لذلك  سوف نعمل لتعزيز برامجنا 

ود صغيرة ومتوسطة  وكبيرة وحفاير وخاصة اصالح مساقط د سدالتي بدأناها لتشيي

تنموية مشهودة، وال نستعجل  بأعمالم يايمكن الق المياه، ودن القيام بهذه المهمات ال

في اعمال البنى التحتية المعروفة بـ "وايت ايلفانت" اي الفيل االبيض ، بل علينا 

رامج اضافة الى برامج الخدمات انجاز مشاريع تنموية تسير بخطى ثابتة، وهذه الب

على االقل في  2020االجتماعية بالترابط مع العقارات السكنية نبدأ فيها خالل 

منتصفها ، لكن المسألة ليست مسألة مالية أو قرض مالي، بل تكمن في توفير 

القدرات والموارد البشرية الفاعلة لذلك، لذلك علينا تامين القوى البشرية واالليات 

ة والمعدات والمواد الخام ومن ثم تقوية عملية التنفيذ ، ويمكن تفيذها بالقدرات الثقيل

 المحلية أو القدرات الخارجية في حين استدعى االمر الى ذلك .

اما فيما يتعلق بقطاع التعدين ، الزلنا نعمل بجدية ، لكن كيف نقوم بتنفيذ االتفاقيات  

مل، وال نحبذ الحديث في هذا الشأن قبل ومع من نبنيها، فكل هذا يوجد على قيد الع

، ومع  2020اكتماله، لكون تلك االعمال تسير بالشراكة، وبصفة عامة  في العام 

نتحدث عن برامجنا فقط، علينا  محاولة فهم االعمال المشتركة  االجواء الجديدة ، ال

بيننا،  الجارية بيننا واثيوبيا، كيف نربط شبكات الطرق البرية  وسكك الحديد فيما

ويمكن ايضا نشر التيار الكهربائي معاً واشراك شركائنا الخليجيين، وكذلك يمكن 

القيام بهذه االعمال مع السودان، وقد بلغت هذه االعمال هذا العام مرحلة البدء ، لكن 
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النقطة االساسية هي العمل المشترك ، وهنالك العديد من القوى التي تعمل جاهدة 

تركة خاصة مع اثيوبيا، لذلك نأخذ في االعتبار هذه العراقيل في لعرقلة االعمال المش

اطار وضعنا للخط واالستراتيجيات العملية، وقبل التحدث في وسائل االعالم 

والعالقات العامة اوال علينا التعرف حول كيفية ربط الطرق وسكك الحديد التي تفيد 

، االستعداداتحال اكتملت في  2020الجميع، وكل هذه البرامج سوف تبدأ في العام 

 . 2021وإن لم تكتمل تبدأ في العام 

فخامة الرئيس، خالل العشرين عاما تجاوزنا مرحلة صعبة لحماية سيادتنا  سؤال:

واخيرا انتصرنا بفضل صمودنا ، ماهي رسالتك للشعب االرتري وخاصة الشباب 

 ؟في هذه المرحلة االخيرة

رامج الموضوعة ، البد ان يشارك الشباب اذا تساءلنا عن كيفية تنفيذ هذه الب جواب: 

،اال ان  تماعيةاالج الفئاتنميز أيضا بين كافة  في االعمال الموضوعة بفعالية وال

تقييم ناجحة  بأعمالفئة الشباب تمنح االولوية، لقد قمنا خالل السنوات الماضية 

 ومهمة، حيث خلصنا الى على اي شاب واي مواطن االستفادة الجيدة من وقته ودون

تضييعها في ماال يفيد ،  حيث لم ننجح في برامجنا االكاديمية كما يجب ، اهدرنا 

تنجح اال  قدرات ضخمة ، لذلك علينا ان ننظم دورات تدريب مهنية فاعلة ، وهذه ال

بالقدرات البشرية وتراكم تجارب ثرة، نستطيع جلب االليات والمعدات ووضع 

 الفئات، ومن ثم يجب اشراك كافة بإنجازهاخطط  فعالة، لكن في االخير من يقوم 

خاصة الشباب، و االن في مرحلة  اعادة التفعيل ، يجب على كل شاب اكتساب 

المهن، ادخلنا برنامج  "ماموس" مركز التدريب المهني بشكل مؤقت لالستفادة من 

القدرات والموارد البشرية المهدرة ، وان المدراس التدريبة المنشأ انجزت العديد من 

لقدرات لكننا لن نتباهى بها، لذلك يجب تعزيز وتفعيل قدرات الشباب الكامنة ، ا

ونوظف تلك القدرات في المهن المطلوبة ،وحتى الشباب ممن يمتلكون تجارب 

وخبرات مهنية البد من تعزيزها ، ومهما اتينا بكل االليات والتكنولوجية والمعدات 

هذا عنوان رئيسي كبير ، وكيف يمكن ال بد ان نوفر القوى البشرية الفعالة ، و

استغالله بشكل  جيد  وفي اي وقت وكم من الوقت  واي المعلومات والمعارف 

تكتسب، وماهو دوره وكيف تساهم وماهي نوعية االنتاجية  التي  يسهم فيها ، هنالك 
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جهات تعمل لتوظيف ذلك جيدا، مثل مؤسسات تعليم عالي ، وال يمكن تجديد ذلك 

قبل التعليم النظامي وال  لتعليم العليا فقط، بل يجب ان يبدأ من مرحلة مابمؤسسات ا

يمكن ايضا ان ينجز في سنوات بسيطة، ولتفعيل القدرات البشرية باالتجاه المطلوب 

باستمرار، يمكن وضع برنامج  يتقدمه توفير القوى البشرية ، ونفهم االستدامة من 

رامج على الورق بل تكمن المسألة في ذلك  وليس السؤال حول كيفية اكتمال الب

،  بالفعل هو عمل شاق وقد جربنا بعض شيءالتعرف على القوى البشرية قبل كل 

البرامج   ، والزلنا نعمل على رفع  قدرات المواطن بتنظيم دورات محلية وخارجية 

ي ، ونعمل  فيه  لكنه ليس  كما ينبغي ،اال انه في الوقت الحالي يعتبر هذا امر اساس

خاصة على فئة الشباب، وقد بدأت بعض البرامج وبعضها يوجد قيد التدقيق، وال 

نريد االن ان يضيع الشباب  وقته هباًء منثورا ، حيث تكمن برامجهم المستقبلية في 

 ذلك،  وانجاز هذه البرنامج ليس سهال وال بد من توفير القوى العاملة المؤهلة.

 

 

 

 

 

 


