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 المقدمة :

لم تكن الثورة االرترية منازلة لالحتالل االثيوبي فحسب بل كانت تحدى لمؤامرة 
تشابكت فيها المصالح االستراتيجية للقوى الدولية في حوض البحر االحمر واالطماع 
التوسعية لحليفها االمبراطور هيلي سالسي . وفي خضم معركة التحرير اثبت عزم 

رغم  ةشعبنا وصموده االسطوري بان تصفية الثورة االرترية عسكريا غير وارد
االمبراطور والدرق على الصعيدين  نظاماالمساندة الدولية الكبيرة التي حظي بها 

العسكري والسياسي ورغم التعتيم االعالمي الذي كان مفروضا على كفاحنا في 
من القوى الغربية  وحلفاؤهستينيات القرن الماضي .  وخطط االمبراطور االثيوبي 

لضرب الوحدة الوطنية وااللتفاف الشعبي حول شعار االستقالل من خالل احداث فتنة 
. وجاء مشروع نحن وأهدافنا في سياق ذلك المخطط. وشقت هذه الزمرة  طائفية

الطائفية طريقها في مسيرة التخريب مستغلة التناقضات داخل مكونات الثورة 
اهلية بالتحالف مع قوى غير ارترية وكان الهدف منها القضاء    ااالرترية. واشعلت حرب 

تحرير االرترية، وافراغ الثورة على مرتكزات الوحدة الوطنية التي ارستها جبهة ال
االرترية من مضامينها الوطنية واعداد المسرح لقوى االقصاء والهيمنة . ووسط 
متغيرات جيوبوليتيكية في المنطقة افرزتها الحرب الباردة تبدلت حسابات القوة الدولية 
ا المعادية لتطلعات شعبنا في االستقالل الوطني من تصفية الثورة االرترية عسكري 

الى حرفها عن اهدافها المعلنة من خالل تمهيد الطريق امام تلك الزمرة لكي تسيطر 
وتتحكم على القرار االرتري بمشروعها االنعزالي االقصائي وجيرت تحرير التراب 

م لصالح اهدافها الفئوية الضيقة فجرعت الوطن 1991مايو 24االرتري يوم 
 والمواطن االرتري المرارات.

ريبة الطريق لالستقالل إجتاز الشعب االرتري بنضاله السلمي وثورته ورغم فداحة ض
المسلحة بقيادة الشهيد القائد حامد إدريس عواتي ورفاقه األبطال طريقاً شاقاً وطويال 
من الكفاح الدامي بذلت  فيه عزيز االرواح وغزير الدماء ، ورغم عوائق الطريق 

من أبناء الوطن لمواجهة   ااستمالت نفرالتي هزت في بعض االحيان تماسكه الوطني و 
الثورة إال أن ثورتنا وبحنكة الرجال تجاوزت ذلك المطب ، وتمكن الشعب االرتري 
ورغم قلة عدده وعتاده من تسجيل مأثرته التاريخية بانتصاره الداوي وانتزاع كيانه 

وشعب الوطني من براثن االستعمار االلحاقي االثيوبي، وطوال المسار كان مناضلو 
الثورة يحلمون ويعملون من أجل دولة حره تخلو من التفاوت ومن إضطهاد االنسان 
ألخيه االنسان ، كانوا يحلمون بدولة العدل والمساواة ، وكان ذلك الحلم النبيل يحث 
خطاهم ويدفعهم لرفد ثورة سبتمبر الخالدة التي اشعلت أوارها جبهة التحرير االرترية 



المؤسس إدريس محمد آدم ، وكانت االجيال تفتدي بمهج األرواح  بقيادة القائد الشهيد
حق شعبنا االرتري في االستقالل وفي أن يكون له مكان تحت الشمس كسائر الشعوب 
، مكان يعيش في كنفه أبناء كل ارتريا بالعدل واالنصاف واالخوة ، يعيشون في 

ا إبان حقبة االستعماراالثيوبي أجواء من الحرية والكرامة االنسانية التي طالما إفتقدوه
االلحاقي ومجازره الدامية وتشريده الواسع  ألهالي مناطق إنطالقة الثورة حاضنة 
الكفاح المسلح وعموم ارتريا ، كان الحلم بدولة تنتفي فيها بينهم  التناقضات الجذرية 

ديمقراطية وبنضاالتهم المشتركة تولد دولة المواطنة والشراكة الوطنية دولة ارتريا ال
 السيدة الحرة بكل ابنائها ولكل ابنائها. 

وكان حماس الجماهير االرترية وإلتحامها مع الثورة هو الذي جعلها تحث أبنائها 
لاللتحاق بها  واالستشهاد تحت راياتها وتحمل ضريبة النضال من أجل الحرية 

ها بتحمل واالستقالل بكل قسوتها ، بل ان الجماهير االرترية تحملت فوق طاقت 
إفرازات التناقضات الثانوية بين أبناء الثورة بكل ما صاحبها من سلوك هدام وصل 

به في غياهب السجون والمعتقالت ومالحقته يلحد نفي اآلخر والسعي الجتثاثه أو تغي 
بالتصفية الجسدية وقد بلغت تلك الممارسات الالثورية والالوطنية ذروتها بحرمان 

لشعب االرتري الذي ضحى وتشرد من حقوقها كما لم يجد جموع واسعة من أبناء ا
 التعويض العادل .

 
وبدال من البحث عن أساليب تعويضه عن المعاناة الطويلة كان الجزاء لتلك الجموع  

حرمانها من حقها التاريخي واالنساني والقانوني والوطني في العودة لقراها ومدنها 
النظام العراقيل أمام العودة ومارس سياسات التي شردت منها ،  وبدالً من ذلك وضع  

تنفيرية ممنهجة أتت على القليل الذي عاد وترافق ذلك الحرمان مع الوقاحة في القول 
أن أولئك الالجئين موجودون في وطنهم ) مخيمات اللجوء في السودان واليمن 

كاساً للنوايا وجيبوتي ( وكانت هذه االحاديث المنشورة مؤشراً لعقلية ساسة النظام وإنع
 المضمرة والسياسات المقررة مسبقاً .

 
وبهذه السياسات  والتصريحات وممارسات االحالل واالبدال والتوطين الموصوف 
الذي الزال يمارس على قدم وساق ، وبهذا النهج قسم نظام النخبة الطائفية المتسلق 

لى جمهور من على حساب دماء واشالء الشهداء مجتمع و شعب الثورة في ارتريا ا
المظلومين والمحرومين والمقهورين وهم يشملون السواد األعظم من مختلف مكونات 
واتجاهات الشعب االرتري ، وحتى التدرك جموع المقهورين مواطن قوتها ووحدة 
هدفها ومصلحتها المشتركة في إزالة  النظام االستعالئي اضحت ضحية للفتن 

 اسكها  .وللدعايات التي نالت من وحدتها وتم
االجهزة االستخبارية يتفننون في إختالق التناقضات ويبذرون الفتن منسوبو وكان 

والتشويش بين المكونات لتكريس برنامج التغيير الديمغرافي وتبديل الوجه السكاني 
والحضاري لمختلف المناطق االرترية في أكبر عملية خيانة لنضاالت الشعب 

 لثورة االرترية .االرتري وأمانة الشهداء وأهداف ا
 



إذا نحن أمام جمهور يقتلع من ارضه من تاريخه من جذوره وآخر يوطن في أرض 
. وال جدال ان في الداخل   النازحينإخوانه من جموع المحرومين في مناطق اللجوء و 

وحرب م مشروع فتنة اماوضعت الشعب االرتري قد  ممارسات النخبة الطائفية هذه
السمح هللا فانها لن تبقى ولن تذر ،  ولهذا فإن الواجب يحتم على إن إندلعت لية أه

المناضلين أن يبصروا من اآلن بمخاطر هذه الفتنة وأن يعملوا على أال تقع بين أبناء 
شعبنا وهذا يحتاج لتضافر جهود مناضلي جبهة التحرير االرترية وعموم قوى الثورة 

 والنضال الوطني والديمقراطي .
أن هذا التغيير الديمغرافي يجري على حساب المحرومين  لقول االشارةومن نافلة ا

 في مناطق اللجوء في أسوأ صورة مأساوية لم تسجل في تاريخ ثورات الشعوب .
إن نهج التغيير الديمغرافي واعتقال االلوف من المناضلين والمواطنين االبرياء العزل 

بالدنا سلطة لنخبة طائفية نفذت وأد الحلم  بالوطن النبيل ولو لحين ، وحلت في 
ستعالئية قسمت الشعب االرتري لجموع من المقهورين وجموع واسياسات ظالمة 

وكان في في التغيير الديمغرا أخرى تستخدام أدوات وبيادق لتنفيذ رغبات االقصائين
 هذا عطاء من اليملك لمن اليستحق .

األرض حقوق أصحاب عب بوالتال ةالسكاني  ةالعبث بالتركيب  هذا إذاً وإزاء     
فمن الطبيعي أن تحدث ردود أفعال متفاوتة في وجهتها ومضمونها وشدتها  األصليين

وفي أبعادها الجهوية والقومية والثقافية والدينية وهي ثمرة  ونتيجة طبيعية  للقهر 
واالستعالء والتحييز ونتاج شرعي لسلوك الذين استولوا على سدة السلطة وتحولوا 

يتحكمون في حقوق ومصائر المواطنين ويرتكبون افظع الجرائم  اء إقطاع أمرالى 
حرب التحرير وبطوالت بحقهم بال حسيب والرقيب متخذين من عناوينهم في مرحلة  

ودور الجيش الشعبي غطاء لممارسة هذه الجرائم بحق الشعب وتنفيذ اجندات تهدد 
 .الوحدة الوطنية

 
التحرير االرترية  وامام افرازات السياسات الهدامة لنظام النخبة لهذا فإننا  في جبهة 

الطائفية نؤكد  أن االستقرار والسالم والوحدة الوطنية  في ارتريا ضمانته  العدل 
الظلم المتفاوت الذي لحق بالعديد   سلطة والثروة وازالةوالشراكة الوطنية الحقيقية في ال

 ل على انصافها . من المناطق والمكونات الوطنية والعم
 

إن الدور الريادي لجبهة التحرير االرترية نبع من كونها الطليعة التي اشعلت اوار 
الثورة وأيقظت الوطنية االرترية في النفوس وأجازت اول برنامج سياسي منبثق عن 
أول مؤتمر تشارك فيه الجماهير في الساحة االرترية وكانت أول قوة اشارت في 

ولة الديمقراطية المأمولة  والقوى التي ينبغي أن تشكلها ليس هذا برنامجها لشكل الد
طلعات الشعب فحسب بل كانت الجبهة القوة التي دافعت بصالبة عن حقوق وت

أول الجبهة  وواجهت القوة االلحاقية ومشاريعها الهدامة ، وكانت  االرتري في الحرية   
امام االستقرار   التي ستضعهايةوتحدثت عن االزمات  االنفرادالروح  من اشار لخطورة  

 .واالضرار التي ستلحقهابالوحدة الوطنية
 



التي ري اليوم هي بروز الحركات المدنية المطلبية إن السمة المميزة  للواقع االرت 
والتي بدأت تدخل مسرح المقاومة ضد النظام على نحو متزايد    نخرط فيها االرتريوني 
من مختلف مشاربه لوضع القصائي وضد سياساته الالوطنية . ان شعبنا اليوم يناضل  ا

والقضاء على ألوان للزمرة المتعصبة لسياسات العدوانية احد لعسكرة المجتمع و 
مغرافي والتشريد المنهجي للشباب وهدم نهج التغيير الدي قة بين االرتريين و التفر

داعمة لمشروع بروز حركة جماهيرية ناشطة ان ما نالحظه من  األسرة االرترية .
وتوسيع التنسيق امامه وفتح آفاقالعمل ورعايته المقاومة امر مهم وينبغي االهتمام به 

مع خط النضال العام مع الكيانات الجماهيرية من اجل مزيد من التناغم وجحفلتها 
ة ألن هذا فضال  يخية لنظام الطاغي التعارض مع المقاومة التارحمايتها من االنجرار و و 

هدرالطاقات  ضامن من  عن كونه اضافة لحركة مقاومة االستبداد من ناحية فانه كذلك  
وإذا ما سارت  من ناحية اخرى  والهاء االدوات النضالية في معارك لم يحن وقتها بعد  

 يفقد وجوده األمور بالتنسيق والتناغم والعمل معاً فيما نستطيع العمل فيه  فإن النظام س
 .تماما في نهاية المطاف

 
إن نضالنا في جبهة التحرير األرترية اليوم هو نضال من أجل الوحدة الوطنية 

والمساواة بين االرتريين في الحقوق والواجبات مة على الشراكة الوطنية  االرترية القائ 
رك بين وبهذا المعنى فإنه نضاٌل من أجل السالم والتقدم االجتماعي والعيش المشت 

 االرتريين  .
 

القوى صاحبة المكونات و ع ي جمت ولتحقيق هذه االهداف والمقاصد فنحن بحاجة ل
المصلحة الحـقيقية في التـــغــيـيـر وبحاجة لجمع الطاقات الوطنية ولتضافر القدرات 

ا لفعل في ميدان الفعل على األرض ، وأن جبهة التحرير األرترية بحسبانها إمتداد
التي في تقويتها احة المناسبة والقاعدة النضالية ن ، فهي الستاريخي صنعه االرتريو

ولتحقيق هذا الفعل نحتاج جميعا لتجاوز ذواتنا وصغائر  تعجيل باالنتصار .الاليوم 
إن المرحلة الراهنة  لك ، ذالنمطية اجسنا وأفكارنا وطبيعة تعامالتنامورنا وهو أ

السعي الجاد لوضع مفهوم جبهة التحرير االرترية  رض عليناوطبيعتها وظروفها تف
حيز التطبيق والتمثل الكامل لنجعل منها مشروعا وطنيا وخندقا (واسعةأداة نضالية )

وطن   وبناء  معا ً النتزاع حقوقهم  من خاللها  كل ابناء الوطن يسعوننضاليا يستوعب  
هومن ناحية مفهوم (  االتريين  كل)الجبهة لهذا المسار  ان  .  العدل واالنصاف والحرية

يفرضه اليوم وبشكل عاجل ومن ناحية اخرى  ,  منطقي لمصطلح )الجبهة( في االصل  
بازالة الدكتاتورية وضرورة التعجيل  واقع ومتطلبات النضال في سبيل الحرية والعدل  

ان المرحلة الراهنة من نضالنا من اجل وطن يستوعب كل ابنائه تدعو الى ان يكون .  
 (صورة حقيقية نظريا وعمليا)الذيينظم طاقات وجهود االرتريين  ار النضالياالط

لتحمل مسؤولياتهم عو من خالل هذا البرنامج الجميع  ندفاننا نتقدم و لهذا  , و لهذا الفهم  
 .جبهة التحرير االرترية ريخية نحو التا
بل انما هي الفعل عن رغبة وأمنيات معزولة مجرد ليست جبهة التحرير االرترية ان 

ان يتشرف لكل من آمن ببر نامجها وعمل  به في الحقيقة مؤسسة نضالية يحق 



لكل عبر اكثر من ستين عاما اطارا نضاليا  تشكلباالنتماء اليها. وبهذا المعنى ظلت 
ثناء ابناء الشعب االرتري تمثل رغباتهم بدون استثناء وتستوعب طاقاتهم بدون است 

أية محاولة لنسبها الى يأبى طابعها هذا ولهذا فان من اجل وطن للجميعبهم تناضل و 
أو تخصيصها فئة اجتماعية دون اخرى اوتمليكها لجيل دون آخر أوطائفة دون اخرى  

امانة في اعناق   عن الفعل النضالي المرتبط بها. وبهذا المعنى فانهابمعزل  ثها  او توري
ذين يحملونها مشروعا نضاليا مخلصا وطموحا نحو فجر الالمخلصين المناضلين 

مدى ثاللثين سنة رغم هزيمة ى التخلص من الظلم الذي خيم على ارض الوطن عل
 االحتالل االجنبي. 

الشعب االرتري نقول انحماية هذا المشروع ومضامينه المركزية هي مسئولية ابناء 
الذين حموها بدمائهم وارواحهم واموالهم جيال بعد جيل عامة ومناضلي الجبهة 

المنفتحة والحيلولة دون ها آوضحوا بالغالي والنفيس البقاء جوهرها النضالي ورؤ 
خيمة شرها في قوالب تتناقض مع جوهرها الذي ظل  ح هاعبر تنميطها ووتشويه  هاحرف

خذين علهم تنصهر فيها كل جهودهم وقدراتهم وابداعاتهم آلكل االرتريين وبوتقة لتفا
في االعتبار انما اضرت بها في الماضي محاوالت افراغها من سماتها االساسية التي 

ثيلها لكل ابناء ذكرنا اعاله واالستئثار بها وتضييق وسعها وشمولها وانفتاحها وتم
وان جبهة متحررة من لفكرية ينية واوالثقافية والدبكل مكوناتهم االجتماعية الوطن 

كل قيود النظرة الضيقة هي مسئولية حاملي مشروعنا الوطني اليوم  بما يتيح لالجيال 
 القادمة تسلم راية جبهة سليمة ومعافاة من االمراض

وقادرة على الصمود في وجه العواصف وقادرة على تحقيق اهداف شعبنا وغاياته 
 المشروعة.

ديمقراطية نناضل من اجل أن نرسي في ارتريا  جبهة التحرير األرترية     ونؤكد أننا في
نعمل ً من وأساليبها وسلوكها ونهجها على تداول سلمي للسلطة و  تعتمد فى وسائلها

أجل دستور يكفل حقوق جميع االرتريين ويناقش في أجواء التكافؤ والحرية ، دستور 
دستور فرضه  الحاكم ،إذعان ي  تتوافق عليه اطياف المجتمع االرتري وليس صك

اليتعارض في مضمونه ومقاصده مع حقوق االنسان وقيم شعبنا وعقائده وخصوصيته 
دستور يكفل حقوق جميع االرتريين إعترافاً بالكرامة   نسعى الىوعيشه المشترك ، 

االنسانية وحق المجتمع في مجموعه وأفراده بحياة آمنة ، وأن تكون إرادة الشعب 
 لمعبر عنها باالنتخاب الحر هي مصدر سلطة الحكومة .االرتري ا

 
إن جبهة التحرير االرترية تؤمن بأن شعبنا االرتري األبي الذي فجر الثورة وتحمل 

على أرضه في ظل دولة ونظام  جدير بأن يكرمبشرف  تبعات الكفاح المسلح 
اطية والحرية ديمقراطي الكلمة األولى واألخيرة فيه لهذا الشعب الباسل ، والديمقر

عاما من  نخمسيوالحقوق الراسخة أقل ما يعادل بذل هذا الشعب وتضحياته طوال 
الكفاح من اجل االستقالل وضد االستبداد ، ونحن على ثقة بأن شعبنا الذي دحر 

في الكرامة في الحريةو االستعمار االلحاقي قادر على أن ينتزع حقوقه في الحياة  
نخبة الطائفية االنعزالية المتسلطة التياساءت بل ال ثوينقذ وطنه ومستقبله من عب 



واضرت بعالقة المواطن بالوطن وعالقة افراد الشعب ببعضهم في على مدى ثالثة  
 من الزمان .   عقود

وتلك التي افرزها تسلط واالخطار الكبيرة التي يمثلها  وفي ظل هذه المعطيات الجديدة  
لجبهة التحرير االرترية  المؤتمر االوطني لعام العاشرنظام النخبة الطائفية اقر 
من اقر المؤتمر   حورا لنضالنا في هذه المرحلة، مضافا لماالبرنامج السياسي التالي م

 تصور الجبهة لمرحلة ما بعد نظام اسياس.   اوراق 
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