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رئيس إريتريا لـ »األنباء«: بالدنا ليست للبيع ال إليران وال إلسرائيل

ال نريد أي وساطة مع إثيوبيا 
وليس أمامها سوى تنفيذ الحكم 
الحدود بشـأن  لصالحنا  الصادر 

المتحــدة  الـواليـــات 
مــن  الـدروس  تتعلــم  لـم 
المسـتنقعات التـي وقعت فيها 
وتسـتمر بنفـس السياســات

كوارث الصومال والسودان وكينيا وغيرها سببها الديموقراطية الشكلية

نفى دعم بالده لـ »القاعدة« في القرن األفريقي وفْتح البحر األحمر أمام »الطامعين«

إريتريا بين ماضي الكفاح المسلح وتطلعات المستقبل.. بعيون »األنباء«

بالرغ��م من كل العالقة الطيب��ة مع الكويت منذ تس��لمتم احلكم بعد 
االستقالل عام 1993 لم تزوروا الكويت سوى مرتني، كنا نتمنى ان نراكم 
أكثر في الكويت. ونود ان حتدثنا عن العالقات مع الكويت اليوم، أين هي 

وما طموحكم بشأنها؟
مواقفنا ال تتبدل وال تتأثر، ألن العالقات مع دولة الكويت تاريخية 
والكويت ساهمت كثيرا في استقاللنا وال ميكن ان ننسى ان الكويت 
كانت مبثابة مكتب إعالمي وديبلوماس���ي وسياسي داعم للقضية 
االريترية وحتى زودتن���ا بالعتاد. وأذكر جيدا انه كان لدينا نقص 
على مستوى الس���فن، وكانت لدينا مراكب ذات محرك واحد وأول 
س���فينة حصلنا عليه���ا بصندوقن أو محرك���ن حصلنا عليها من 
الكويت. دعم الكويت لم يكن فقط اقتصاديا بل عسكري ايضا والى 
اليوم لدينا مناذج من األس���لحة واألجهزة الالسلكية التي حصلنا 

عليها من الكويت.
وبعد االستقالل بدأت الكويت باملساهمة في مشاريع استراتيجية 
في بلدنا، مثل مشروع الكهرباء، فلم يكن لدينا في 1991 عندما دخلنا 
الى هنا كهرباء، والكويت ساهمت باملرحلة األولى في عملية تأهيل 
محطة الكهرباء األساسية بتمويل كويتي فقط. كما دخل الحقا صندوق 

الكويت للتنمية مع صناديق خليجية في متويل استكمال احملطة.
لكن مع عمق العالقات بن البلدين إال أننا بأس����ف ش����ديد نش����عر 
بأن العالق����ات الكويتي����ة � اإلثيوبية أفضل من العالق����ات الكويتية � 

اإلريترية.
نح����ن ال منانع أن تك����ون للكويت عالقات م����ع إثيوبيا إطالقا، لكن 
نتمنى أال تنعكس هذه العالقات علينا أو أن تكون على حساب عالقاتنا 
بالكوي����ت. لكن بكل صدق ليس لدينا مآخذ على هذا األمر ألن من عاش 
التجربة املاضية يعرف كي����ف وصلنا الى حترير هذه املدينة )احلوار 
أجري في مدينة مصوع خالل وج����ود الرئيس أفورقي فيها لالحتفال 
بذكرى حتريرها عام 1991(، والتي لم تكن لتتم لوال مساهمات الكويت 
التي ساندت ش����عبنا، وال توجد دولة دعمت شعبنا مثل الكويت، وأنا 
واحلمد هلل عشت هذه التجربة وأعرف تفاصيلها، ولكن نأمل ان تعود 

األمور الى مجاريها الطبيعية في املستقبل القريب ان شاء اهلل.
هل هذا املوضوع كان في مضمون الرس��الة التي وجهتها الى صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد مؤخرا؟
ال، الرس���الة كانت بخصوص الق���رار الدولي األخير الصادر ضد 
اريتريا )1907( وشرحنا في الرسالة كل األمور واخللفيات وراء القرار 

ونطلع سمو األمير على التعقيدات التي تترتب عليه.
فصاحب الس���مو األمير بحكم جتربته الطويل���ة في اخلارجية 
الكويتي���ة يعرف كل التفاصيل وهو على دراية عميقة جدا بأوضاع 

منطقتنا، خاصة الصومال.
وأنا أذكر ان���ه كان عنده بيت ومزرعة ف���ي الصومال وكانت له 
عالقات مع املسؤولن خاصة محمد سياد بري وبفضله كان للكويت 

دور رائد في القرن االفريقي.
واليوم كون أميركا تأتي وتته���م اريتريا بالتدخل في الصومال 
وما يجري من احداث هناك وربط اريتريا بتنظيم القاعدة واإلرهاب 
والتطرف فإنها سعت الى صدور القرار )1907( اجلائر بحقنا، فدورنا 
ان نستعرض مع سمو األمير حقيقة األوضاع التي طرأت في الصومال 
منذ سقوط نظام سياد بري وننقل لسموه موقفنا ونحن واثقون من 
ان س���مو األمير قادر على املساهمة في حلحلة األمور في الصومال 
وايجاد حلول لألوضاع فيه، ولذلك يتم التواصل مع سموه، فالكويت 

تعرف أكثر من غيرها ما يجري اآلن في الصومال.
لديكم نظرية خاصة بش��أن الدميوقراطية في افريقيا ال سيما وأنتم 
في محيط ملتهب وكلنا تابعنا ما جرى خاصة في الفترة األخيرة في كل 
من الصومال والسودان وكينيا، أنتم من القائلني انه يجب تهيئة املجتمع 
لدميوقراطية هادفة ألن الدميوقراطية وسيلة وليست غاية. هل هذا األمر 

وما يجري بالعراق والصومال دليل على صحة ما نقول.
هناك تس���ويق ألمناط معلبة دون النظر الى الواقع في مناطقنا 

وبلداننا، واإلعالم اصبح مضلال في هذا املجال.
انظر اليهم يعطون مواعظ عن حقوق األديان، املس���يحية دخلت 
الى بلدنا عام 330م، ومؤسس���ة الكنيس���ة هنا عمرها أكثر من 1700 
سنة لذا نحن نقول الى من يتجاهل هذا الواقع انت عرفت املسيحية 

امس فكيف تعلمنا ما هي احلقوق؟!
وكذلك األمر بالنس���بة الى اإلسالم، فقد دخل اإلسالم بلدنا مبكرا 
ج���دا عندما هاجر الصحابة الى هذه املنطق���ة. فكيف نقبل ان يأتي 
أحد ليعلمنا اإلس���الم؟! هذا املوض���وع طرح ويجب ان يكون العالم 
العربي واعيا وان نخرج من هذه العملية ونخلق مناخا لكل البلدان 
فيه تعاون ورخاء واس���تقرار ومواطنة حقيقية قائمة على التنمية 
واملس���اواة وبعدها تأتي املش���اركة واالنتخابات، تسألني هل هناك 
انتخابات مؤجلة بالبلد وأنا أجيب���ك هل كان هناك أصال انتخابات 

موعودة لنتحدث عنها؟
يتحدثون عن انتخابات في الس���ودان مثال؟ هل ستكون نتائجها 
مزعجة؟ البل���د على كف عفريت ويواجه مصي���ره بأن يكون أو ال 
يكون عبر االستفتاء. الشيء املزعج ان استقرار السودان هو جزء من 
استقرار املنطقة وأي شيء يحدث هناك له انعكاسات علينا، احلديث 
عن الدميوقراطي���ة واالنتخابات في الس���ودان اآلن ترف، لنتجاوز 

التحديات اخلطيرة وبعدها نتحدث عن االنتخابات.
ال ميكن ان نعطي بديال خليار الش���عب السوداني فهو من يقرر 
مصيره والسودانيون أدرى بقضاياهم ولكن املوضوع ليس أن كارتر 
جاء وطرح وأخذ ضمانات بأن االنتخابات ستكون نزيهة، فهذا طرح في 
غير محله، ويتحدثون عن كينيا وتابعنا ما جرى فيها وعن انتخابات 
في نيجيريا وكل يوم نش���اهد شرطيا يقتل الناس في وضح النهار 

بشكل بشع، وفي كينيا بالسكاكن، أين الدميوقراطية هذه؟
نح���ن نقول ان هناك مراحل يجب ان تتجاوزها هذه املجتمعات، 
وه���ي بحاجة الى عمليات حتول لتوفي���ر املناخ األفضل للمواطنة 

هو الذي يؤخر إجراء االنتخابات في اريتريا؟
احلديث عن االنتخابات هو احلديث عن الشكليات، يجب ان نكون 
واقعين، هل الدميوقراطية الكويتية هي األمثل؟ هل النظام السعودي 
هو األمثل؟ مع احترامنا للجميع نحن نرى ان كل املجتمعات حتتاج 
الى أن متر بتحوالت، احلديث عن الدميوقراطية وأمناطها ينطوي على 
إساءة، وأصبحنا نعيش محاولة للتالعب بذكاء املجتمعات التي يجب 
ان تكون واعية لواقعها وتدرك مصاحلها على املستوى االقتصادي 
والسياس���ي واالجتماعي واألمني. في نهاي���ة املطاف الدميوقراطية 
يفت���رض ان تكون تطويرا حلياة الناس وتوفير فرص متكافئة لهم 
وإدارة مثل���ى للموارد وان تتمكن أنت كمواطن ان تعيش مثلك مثل 
غي���رك في البلد ولي���س مجرد الذهاب الى مراك���ز االقتراع ووضع 

صوتك بالصندوق.
واحلديث عن هذه األمور ترف، من ال يقدر عليه وال يعرف يتحدث 
عن هذا األمر، املعيار للحكم اجليد كما قلت هو توفير الفرص واملساواة 

وليس مجرد إجراء االنتخابات.

ديموقراطية اللويا جيرغا!

هل هناك دس��تور أمثل يصلح ليكون معيارا لكل الدس��اتير في كل 
م��كان. لننظر اليوم الى الصني مث��ال. بلد يعيش فيه مليار و400 مليون 
نس��مة ويحكمه حزب واح��د. والصني من الدول الصاعدة واملس��تقرة 
وس��تكون قوة عظمى بعد نحو 15 س��نة، فلم��اذا نتجاهلها وننظر الى 

الواليات املتحدة وآرائها وهي املدينة اليوم للصني بالتريليونات ؟
احلديث عن هذه األمور أصبح حديثا منطيا ال طائل منه ويشكل 
مضيعة للوقت، لنتحدث عن املواطنة وحقوق الناس وخلق الفرص 
له���م فذلك أجدى، وكما قلت اذا كانت هناك قوالب فنحن نس���أل من 
وضعها وملاذا تكون هي املعيار للتطور السياسي بأي بلد. احلديث عن 
الدميوقراطية كما يحصل اليوم أصبح موضة هدفها املضايقة وتفرض 
على املجتمعات خللق املشاكل والفنت، وشعوب منطقتنا في غنى عنها، 
فاحلديث عن الدميوقراطية على غرار اللويا جيرغا في أفغانستان، 

واملشاركة.
وقبل هذه العملية يجب عدم احلديث عن الشكليات، أنا ال أحتدث 

عن نظرية وإمنا قراءة للواقع احلالي املعاش.
ما ش��د انتباهنا في اريتريا هو هذا التآلف والتمازج بني املس��لمني 
واملس��يحيني واملصاهرة بينهم. انه أمر يدعو لالرتياح وهو غير موجود 
في كثير من الدول هل هناك توجه لديكم الستقطاب اجلاليات االريترية 
باخلارج، خاصة انها جالية متعلم��ة ومتمكنة ومبدعة ومتلك رأس املال 

الذي ميكن ان يساعد على تنمية االقتصاد االريتري؟
أوال التعايش حقيقة وحتدثت عن تاريخ الكنيس���ة واالس���الم 
العري���ق في بلدنا، هناك دير على طريق أس���مرة فيه مكتبة قدمية 
عمرها حوالي 1300 س���نة فيها نس���خة من االجنيل بالعربي بعض 

أجزائه مقطعة 
وحينها كان االس����الم موجودا هن����ا وكان التعايش حاصال في 
ذلك الوقت، وفي مصوع كما تعرف يوجد أقدم مسجد، الناس هنا 
متعايشون بطريقة منوذجية في كل املناطق، وهناك قصة أرويها 
عن إحدى املناطق النائية التي تعيش فيها قبيلة مس����لمة ش����يخ 
القبيلة هو نفسه الذي قام بتدشن الكنيسة هناك بأموال وإمكانيات 
أهالي املنطقة، هذه قمة احلضارة، رغم أن السكان هناك رعاة وغير 
متعلمن، كيف ميكن أن يقتل املسلم أخاه املسلم أو املسيحي أخاه 
املس����يحي أو أن يقتل املسلم أخاه املس����يحي أو العكس. بالنسبة 
لن����ا هذا غير موجود في ثقافتنا وحياتنا ولم نأت به كسياس����ين 
أو متنورين، وكذلك بالنسبة ملوضوع املصاهرة بن الديانتن هو 

موجود في حياة املجتمع منذ البداية.
ال توجد فرقة بن الناس، التس����ييس هو ما يخلق مش����كلة بن 

الناس، التعايش ليس جديدا علينا ونحن نفتخر به.
أما بالنسبة إلى اجلاليات فنحن نفخر بأن أبناءنا في االغتراب كانوا 
أول املساهمن في استقالل البلد، أمس كان عندنا لبنانيون تكلموا عن 
االس����تثمار في الهواتف وغيرها واخلبير الذي ش����اركنا باملناقشة هو 

إريتري درس في كولورادو ولديه شهادة في الهندسة امليكانيكية.
واخلبير االقتصادي املسؤول عن االستثمار هو خبير في البنك 

الدولي وموجود ودرس في أميركا.
الوطنية موجودة عند كل مواطن اريتري في كل مكان، في الواليات 

املتحدة وكندا وأوروبا وآسيا وهذا البلد  يبنيه ابناؤه.
وأنا ألفت انتباهكم إلى أن حتويالت االريترين في اخلارج أكبر 
من الناجت االقتصادي السنوي. ومساهمة االريترين في املهجر هي 
أكبر من ناجت الزراعة والصناعة، نحن مستفيدون من الهجرة ومن 
عائدات املغتربن نحن ليس����ت لدينا ف����رص وجامعات كاملوجودة 
ف����ي اميركا مثال، لذا ال نهتم بأن يهاجر إنس����ان ليعمل في مس����ح 
الب����الط وإمنا ليتعلم ويتخرج من اجلامعات واحلمد هلل ش����بابنا 
ناجحون في اجلامعات العاملي����ة واألميركية مثل هارڤرد وام.آي..

تي وبرينستون.
واليوم بدأنا في انشاء كليات وجامعات في هذا البلد لنعزز فرص 
التعليم منذ 10 س���نوات تقريبا، الهجرة ليست عيبا إذا كان هدفك 
التعلم وليس التسول، وعبر التجربة إذا كان هناك اريتري مستعد 
لالس���تثمار بالبلد فأوال يجب أن يتعلم ومن ثم يكون املال  وعندما 

يعود يكون قد استفاد.
إذن الفائدة في زمن العوملة هي ان تستفيد من مؤسسات تعليمية 

أفضل مما لدينا ومن اقتصاديات أفضل منا وهذا ليس عيبا.
أنا ال اعتقد أن االريتري في املهجر أو أميركا هو خسارة بل على 

العكس.
كنا قبل نحو 6 أش��هر في أديس أبابا وأجرينا لقاء مع رئيس وزراء 
اثيوبيا الس��يد ملس زيناوي هاجم فيه اريتريا معتبرا ان مشكلتكم هي 

رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي مستقبال نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني في مقر إقامته ب� »جراند أوتيل« مبدينة مصّوع على البحر األحمر

ال نمانـع أن تكـون للكويت عالقـات بإثيوبيـا ولكن نتمنـى أال تكون هـذه العالقـات على حسـاب عالقتنا القويـة بالكويت

مصّوع ـ إريتريا ـ عدنان الراشد ومحمد الحسيني

في مواجهة االتهامات الكبيرة واخلطيرة لدولة اريتريا على الساحة الدولية وما يثار حول دعمها لتنظيم »القاعدة« في القرن االفريقي والبحر األحمر وتنامي نفوذ كل من ايران واسرائيل فيها وتدخلها في شؤون الصومال والسودان 
واليمن وكينيا، واسـتمرار املواجهة بينها وبني جارتها اثيوبيا، حملت »األنباء« التسـاؤالت بخصوص كل هذه امللفات وغيرها الى مدينة »مصوع« الساحلية االستراتيجية، حيث التقينا الرئيس االريتري أسياس أفورقي الذي أجاب دون 
حتفظ عن كل ما طرحناه عليه من أسـئلة قائال ان »بالده ليسـت للبيع ال إليران وال إلسرائيل« ومتهما الواليات املتحدة »التي لم تتعلم الدروس من املستنقعات التي وقعت فيها« واثيوبيا بأنهما تقفان وراء احلملة على بالده التي تسعى 
على عكس ما يوجه لها من تهم الى اسـتقرار القرن االفريقي ومحيطه كما أشـار. وأكد أفورقي ان بالده تسير على الطريق الصحيح على مستوى التنمية البشرية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم بعكس ما تقدمه »تقارير مضللة« لألمم 
املتحدة. وعما يثار بشأن غياب الدميوقراطية عن بالده وعدم إجراء انتخابات فيها قال ان »الدميوقراطية وفق النمط الذي تدعو إليه الواليات املتحدة« هي سبب الكوارث في الصومال والسودان وكينيا وغيرها، مشيرا الى ان التوجه الى 
صناديق االقتراع كما يدعون اليه هو »شكليات وترف« يزيد من تعقيدات املشاكل املطروحة. وأبدى الرئيس أفورقي إعجابه بالنموذج الصيني واخلطوات العمالقة التي حققتها الصني في ظل حكم احلزب الواحد، الفتا الى ان الواليات 
املتحدة نفسـها مدينة بتريليونات الدوالرات للصني. وأعرب الرئيس االريتري عن رفضه ألي وسـاطة بني بالده واثيوبيا في األزمة احلدودية بينهما، الفتا الى انه ال حل لعودة األمور الى طبيعتها بني البلدين سوى رضوخ اثيوبيا لنتيجة 

التحكيم الذي صدر لصالح بالده والذي متتنع عن التسليم بنتيجته منذ 8 سنوات. واتهم الرئيس أفورقي رئيس الوزراء االثيوبي ملس زيناوي وحكومته مبحاولة تصدير »األزمة الداخلية« في اثيوبيا الى اريتريا. وفيما يلي التفاصيل:
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أنكم تطلقون النار أوال ثم تنتقلون إلى املفاوضات أو الديبلوماسية ثانيا، هل 
هذا صحيح وإلى أين تتجه األمور مع اثيوبيا؟

إذا اطلقت النار ال تتفاوض، هذا خداع، لسنا بحاجة ألن نطلق النار، 
يجب أن تسأل عن الوقائع املوجودة وخلفياتها، قضية احلدود ال مبرر 

لها.

ال مفاوضات مع إثيوبيا

من استفاد من احلرب على مدى سنتن؟ في النهاية جلأنا الى التحكيم 
وصدر التحكيم لصاحلنا قبل 8 أعوام وإلى هذا اليوم لم ينفذ احلكم، من 
اطلق النار؟ وكيف جرت األمور ومن هو املستفيد؟ هل طلبنا املفاوضات؟ 
اطالقا نحن لم نطلب سوى تطبيق احلكم وال نريد أي مفاوضات طوال 
هذه السنوات تقول احلكومة االثيوبية تعالوا لنتفاوض، ونحن نرفض. 
خلقوا مش����كلة احلدود من دون أي مبرر ودفعنا ما دفعنا بس����ببها من 
أثمان. بعد احلرب في اخلليج عام 1991 الكويت استندت إلى القرار الدولي 

لتأكيد حقوقها احلدودية وهذا ما يحصل معنا اليوم.
ما يقولونه مجرد افتعاالت ال تستند إلى حقائق. ظل 18 سنة جالس 
معنا )زيناوي(، وس����اعدناه على اس����قاط منغستو، وبعد سقوط ذلك 
النظام، ش����كل هو احلكومة في اثيوبيا، هل طيلة ال� 18 س����نة معه كنا 

نطلق النار ثم نطلب املفاوضات؟

أغلبية اإلثيوبيين غير ممثلين بحكومتهم

اإلنسان ال ينسى التاريخ قبل 20 � 30 عاما. وال ميكن أن تنكر جميل من 
ساعدك، نحن نقول ان هذا افالس واحلكومة هذه موجودة في بلد حتكمه 

بشكل غريب جدا ألن أغلبية االثيوبين غير مشاركن في احلكم.
في 1991 لم نكن نتحدث عن حترير اريتريا فقط وإمنا حترير الشعب 

االثيوبي من أنظمة كانت تقصي األغلبية في داخل اثيوبيا.
عندما أتوا بالدستور الفيدرالي عام 1995 كنت من أول الناس الذين 
اطلعوا على املسودة، حتى أعطي فيها رأيا. كيف يجوز الي بلد ان يتحدث 
في دس����توره عن حق تقرير املصير وحق االنفصال؟ كيف تبني البلد؟ 

هذه عملية غير مقبولة.
القبلية أو التقسيم العرقي والقومي يصبح مؤسسيا! نظام هايالسيالسي 
لم يخلق مؤسسات القوميات وال حتى نظام منغستو فعل ذلك. هذا ناجت 
عن خوف هذه املجموعة واالقلية التي تعتقد انها ميكن أن جتزئ املجتمع 

عموديا وتخلق مؤسسات قومية ومن ثم تضعف مقدرات الشعب.
في 1991 دعمناهم بكل ما استطعنا باألسلحة واخلبرات حتى نتعايش 
مع االثيوبين ونكون نحن احرارا وهم أحرار. لكننا دخلنا في هذه املشكلة 

وفعلوا اشياء لم تكن في بال الكثيرين.
اجتاح����وا الصومال ملصلحة من؟ ما قدرات����ك )الى زيناوي(؟ وماذا 
عندك حتى تخلق مشكلة القاعدة واالرهاب؟ لم نكن بحاجة لصراعات 

وخالفات حدودية واتهامات.
لم نطلق النار ولم نطلب املفاوضات، هناك قانون وهو احلكم بيننا 
ويج����ب احترام االتفاقيات. املفاوضات التي يتحدثون عنها عبثية ولن 

ندخلها.

ال نحتاج وساطة

هل هناك طرف ثالث يسعى جلمع القيادتني اإلريترية واإلثيوبية؟
املنطق بس����يط، هل كان يجوز للكويتي����ن ان يتفاوضوا مع صدام 
عندم����ا احتل اراضيهم؟ ال ميكن ان نبرر لصدام ما قام به، لقد حدث ما 
حدث وجلأنا الى االتفاقيات الدولية امام االمم املتحدة واالحتاد االفريقي 

والعالم كله، وصدر حكم احملكمة لصاحلنا والى اليوم لم ينفذ.
انت دخل��ت بيتي وحطم��ت االبواب والشبابي��ك والكراسي وكل شيء 

ثم يتحدثون اننا نحاول زعزعة امن اليمن والسعودية، ما مصلحتنا 
بذلك؟ واحد بعيد عن املنطقة قد تكون له مصلحة، لكن انا اعرف انه اذا 
احترق بيت جاري فبيتي معرض ايضا، هل هناك مصلحة ان تأتي ايران 
وتشتري اريتريا ارضا وشعبا وتوظف بلدنا ملصلحتها؟ اي انسان عاقل 
ال يصدق هذا الكالم الذي يثار، ثم ما هو االنسجام بن املصلحة االيرانية 

واملصلحة االسرائيلية في البحر االحمر حتى نتهم بدعم الطرفن؟
احلديث عن هذا الدور تهويل ليس له اي اساس من الصحة، ولالسف 
احلكومة االثيوبية هي جزء من هذه املش����كلة، نحن نختلف جذريا مع 
سياسات اميركا في املنطقة ألنها حملت املزيد من التعقيدات واملشكالت 

والفنت بن مجتمعاتنا وشعوبنا ونحن كنا في غنى عنها.
ما يجري في الصومال اليوم تتحمل اميركا وحكومات املنطقة التي 

تتدخل هناك جزءا كبيرا منه.
نحن من 20 عاما نرفض هذا النهج من السياسات في الصومال، كيف 
ميكن في ظل احلديث عن صومال واحد موحد حتت علم واحد ان تكون 
هن����اك »صومالي الند« و»بونت الند«؟ هل هذا الواقع مقبول؟ هل يريد 
احد ان يبقى الصومال مجزأ ويعيش ش����عبه في مأساة؟ هذا مرفوض 

بالنسبة لنا.
اثيوبيا وكينيا وجيبوتي تعتقد ان الصومال يهدد امنها القومي، وهذه 
البلدان ترى في زعزعة الصومال مصلحة، هل يجوز ان يس����تمر ذلك؟ 
نحن العكس حيث ان اس����تقرار الصومال ضرورة للمنطقة، التدخالت 

البناءة مطلوبة ولكن يجب أال تكون عكس ذلك.
مرت 20 س����نة وهم يكررون نفس االخطاء غير املبررة، نحن شعب 
محترم وبلد محترم وال ايران وال اسرائيل او غيرها تشترينا، قد تكون 
امكانياتنا محدودة ولكننا لسنا للبيع ولسنا أغبي��اء بعد كل هذه السن��ن 

والتضحيات ان نسعى لنزعزع أمن املنطقة.
هناك كما قلت ترويج متعم����د لتزوير احلقائق وإعطاء صورة غير 

حقيقية عن اريتريا.
اذهبوا إلى دهلك وعصب وس����تجدون مواطنينا هناك وال صحة ملا 

يشاع عن وجود اسرائيلي وغواصات ووجود ايراني وغيره.
عالقة ايران بإثيوبيا وجيبوتي اقوى من عالقاتها بنا وهي مستمرة 
ومع هذا نواجه هذه التهم. ال شيء غير عادي يذكر في العالقة االريترية � 
االيرانية فكيف ألحد ان يصدق اننا نسمح لهم بالتدخل في البحر االحمر؟! 
هذا جزء من حمالت التشويش ولألسف اصبحنا نرى االدانات املتعاقبة 
من أميركا التي تدخلها مبزيد من املستنقعات ويتزامن معها تصريحات 
جهات تروج لألكاذيب وتعيش عليها، نكرر اريتريا ليست للبيع وهذه 
املنطقة حتتاج الى اس����تقرار ونحن نعمل على حتقيقه واملساهمة في 

املزيد من عدم االستقرار ليست مجرد غباء بل جرمية.

العالقات بدول المنطقة

لديكم عالقات ممتازة مع دولة قطر، ماذا عن عالقاتكم بباقي دول مجلس 
التعاون؟ وما رؤيتك للعالقات مع مصر والسعودية حتديدا؟

الدول التي نتحدث عنها لها وزنها في املنطقة، ويجب ان يكون هناك 
اجماع منا كلنا على خلق اس����تقرار ف����ي املنطقة، وهذه البلدان لها دور 

مؤثر وعالقتنا بها تدخل في هذا االطار.
هم جيراننا ونحن حريصون على استقرارهم، من يعتقد انه يستطيع 
فرض آرائه والس����عي لتغيير األنظمة واهم، ونحن نتحدث عن قناعات 

وليس مجرد تكتيكات.
ونتمنى اخلير ملصر والسعودية ودول املنطقة ونتطلع لالستقرار 
أوال ثم التعاون في املجاالت  األخرى من اقتصاد واستثمار وتنمية وهذا 
هو حجر الزاوية في سياستنا. منطقتنا غنية واذا تضافرت اجلهود لن 

نكون أقل من الصن والهند وغيرهما.
نحن كبلد صغير نريد بيئة آمنة وال نس��تطيع ان نعيش في موقع 

مض����طرب، الكبار قد تكون لهم حس����ابات لكننا لسنا كذلك.

التقارير الدولية تشوه الحقائق
منذ 19 س��نة وأكثر وانت��م بقيادة هذا البل��د املناضل وحتقق 
خاللها الكثير، وشاهدنا الشعب والبلد والشوارع واملدن واألسواق 
والطرق وملسنا التطور، ولكن هل انتم راضون عن مسار األوضاع 
ف��ي ظل ما يطرح عن وجود نس��بة أمية عالية ومش��اكل باملنطقة 
وضغوط دولية عليكم من كل جانب وهل انتم مرتاحون ملس��تقبل 

اريتريا؟
أوال تصحيحا للمعلومة، األرقام تتحدث عن نفسها، األمية 
قد ال تكون موجودة أصال، باألرقام لو راجعتم وزارة التعليم 
فس����تجدون انه ببداية التس����عينيات كان عدد الطلبة مع كل 
امل����دارس املوجودة ال يتجاوز ال� 60 الفا، أما اليوم فلدينا اكثر 
م����ن 800 الف من املواطنن والش����باب موجودين في املدارس، 
وتعليم الكبير ومحاوالت محو األمية بدأ منذ 40 سنة عندما كنا 
بالكفاح املسلح، حتى الكبار ممن تتجاوز اعمارهم ال� 60 دخلوا 
املدارس ضمن اطار محو االمية، ومن ضمن املشاريع التي دعمتها 
الكويت عندنا كانت مشاريع التعليم، واملدارس منتشرة اليوم 
في كل املناطق ألننا نؤمن بأهمية التعليم والتنمية البش����رية 
وب����أن املواطن املتعلم اكثر فائدة لبلده حتى من اجلنرال الذي 

لديه اسلحة وترسانة متطورة.
وعمليا ارقام ما بعد االستقالل ال يوجد نظير لها في افريقيا 
او حتى العالم العربي، ومن يشك بأن التعليم لدينا متدن ونسبة 

األمية مرتفعة فسيكون قد قرأ األمور بشكل عكسي.
والتعليم وحده ليس مقياسا، منذ 1991 ركزنا على أولوية 
التنمية البشرية واالستثمار في هذا املجال، الذي هو حتى اهم 
من االستثمار في البنية التحتية ومشاريع الطاقة واألمن الغذائي 
والزراعة، وأنا أعتقد انه نظرا لعددنا القليل فإنه عندما نتعلم 

يكون لكل فرد منا فاعلية 10 اشخاص.
قد تكون عندي موارد بت����رول وغاز وذهب وغيرها، ولكن 
بالنسبة لبلد صغير مثل اريتريا املورد األساسي هو الطاقات 
البش����رية التي ترتكز على التعليم، ومن دون التعليم ال ميكن 

حتقيق التنمية االقتصادية وغيرها.
باألمس كان وزير التنمية القومية يتحدث معي ويقول لي 
ان بعض مؤسس����ات األمم املتحدة تقوم بقلب احلقائق، فقلت 
له اخرج بإعالن واضح بعيدا عن املهاترات السياس����ية وأثبت 
احلقيقة باألرق����ام، وانتم تعرفون ان التعليم في بلدنا مجاني 
وهو من اولوياتنا حتى في املناطق النائية التي لم تصلها املاء 
والكهرباء بعد ان تتوافر فيها املدارس والكمبيوترات التي نقوم 
بتجميعها هنا ويتم تشغيلها وشحنها عبر الطاقة الشمسية.

وعلى م����دى 20 عاما نعم����ل على توفير الكهرب����اء واملياه 
والطرق واملوانئ واملطارات، وقمنا بتش����ييد كل هذه املشاريع 
رغم االمكانيات املتواضعة، وباملقارنة مع ظروف املنطقة التي 
نعيشها تعرفون حجم التقدم الذي حققناه، وايضا في ظل ما 
يثار ع����ن املجاعة في القرن االفريقي نح����ن لدينا اكتفاء ذاتي 
على مستوى الغذاء، وهناك أمور ال تتوافر ال في السودان وال 
في اثيوبيا وال كينيا ونحن نوفرها، ونحن لس����نا بحاجة الى 
مساعدة انس����انية بينما نعرف ان هناك معلومات عن توفير 
مساعدات ل� 10 الى 14 مليون نسمة في كينيا لتفادي املجاعة، 
وكذلك في الس����ودان وخاصة اجلنوب، مشاريع التنمية عندنا 

متكاملة واألولويات واضحة.
ونأت����ي للحديث عن »أهداف األلفي����ة« التي وضعتها األمم 
املتحدة، اريتريا هي رقم 2 في افريقيا على مس����توى خدمات 
الصحة، لقد س����يطرنا على املالريا )قد تظهر بعض العوارض 
ولكن ال وفيات(، وشبكة اخلدمات الصحية عندنا حققت تقدما 

كبيرا، إذن االرقام تتحدث بعيدا عن اي حتريف سياسي.
وهذا ال يعني عموما اننا أكملنا كل شيء، بل مازلنا في بداية 
بناء أس����س لتنمية مس����تدامة في هذا البلد واألرقام تشهد لنا 
في الصناعة والزراعة واخلدمات االجتماعية بالرغم من ش����ح 

االمكانيات وميكن القول ان وضعنا افضل من غيرنا.

موج�ود ودخلت غرفت��ي وبيت���ي، فعل��ى ماذا نتف�اوض؟
تعني انه بحكم الكفاح املشترك وقرب الشعبني ميكن ان يتم التقارب؟

نح����ن ال نتباهى بدعمن����ا لهم باملاضي وعالق����ة االلفة موجودة بن 
الش����عبن، احلكومات في املاضي قصرت ومع ذلك تعايش����ت شعوبنا 
منذ آالف الس����نن، ال ميكن جتاهل ذلك، النسيج موجود لكن التقديرات 
السياس����ية التي اوصلتنا الى هذه املشكلة يجب ان تراجع عبر احترام 
القانون واالتفاقيات، واذا مت ذلك فلن تكون هناك اي مشكلة بيننا وبن 

اثيوبيا وشعبها.
املشكلة مفتعلة ولم تكن تستحق كل هذه التضحيات، املشكلة عندهم 
في الداخل وعليهم اال يصدروا مش����اكلهم لنا، وال ميكن ان تعتمد على 
االميركان لتحل مش����كلة داخلية، ال مانع من وجود عالقات طبيعية مع 
االميركان لكن ليس مقبوال ان تقوم من اجل ارضائهم باقصاء فئات كبيرة 
من منطقتك وجيرانك كم����ا حصل في الصومال، يعتقدون ان بامكانهم 
فرض سلطتهم على اآلخرين عبر االعتماد على اخلارج، نحن نقول انه 
ال داع����ي لوجود طرف ثالث بيننا وبينه����م، هناك عالقات تاريخية بن 
الشعبن يجب ان تقود االمور الى مجراها الصحيح دون وسيط، الزمن 
كفيل بانه مهما حاولت احلكومات والقوى السياس����ية ان تغير مجرى 

التاريخ فالبد ان يعود التاريخ الى مجراه الصحيح.

السياسة الخارجية

عادة ما يطرح في املنتديات الدولية ان السياسة اخلارجية الريتريا تفوق 
بأش��واط مس��احتها كبلد في ظل تأثيرها في عدد كبي��ر من امللفات خاصة 
االفريقية، وتدور حول عالقتكم بدول املنطقة الكثير من التحليالت، ما اسس 
سياس��تكم اخلارجية في ظل ما نس��معه عن تنامي النف��وذ االيراني وقبله 
االس��رائيلي عندكم وما يقال عن دوركم في السودان والصومال وعالقتكم 

بإثيوبيا وجيبوتي واليمن واالحتاد االفريقي وغيرها وامن البحر االحمر؟
التهويل والتضليل هو ما خلق هذه الصورة، يقولون ان اس����رائيل 
موجودة في جزيرة دهلك، وايران موجودة في جزيرة قرب مدينة عصب، 

نحن نقول هذا البلد ليس للبيع او التأجير ألي طرف آخر.

من أجواء اللقاء

الديموقراطية كما تريدها أميركا »شـكليات وترف«.. وانظروا إلى نجاحات الصين
حكومة أديس أبابا تريد تصدير أزماتها الداخلية وهي ال تمثل غالبية شعبها

االتهامات الموجهة لنا جزء من حملة إثيوبيـة وأميركيـة.. وما مصلحتنا في زعزعـة 
أمن اليمن والسعودية والمنطقة؟! وتعريض المنطقة للخطر ليس مجرد غباء بل جريمة

ال يمكن أن ننسى دور الكويت وسمو األمير في تحرير بلدنا

جانب من احلوار مع الرئيس أفورقي

تتمة المنشور ص30

< قام التلفزيون االريتري بتصوير اللقاء مع الرئيس 
واستمر اللقاء ألكثر من ساعة.

< أعرب وفد »األنباء« عن سعادته بزيارة اريتريا، مستذكرا 
مواقف قيادتها الصديقة والشقيقة في دعم الكويت مبواجهة 

االحتالل الصدامي حتى قبل ان تنال اريتريا استقاللها.
ورد الرئي���س افورقي بالقول: نح���ن نفتخر بهذا 
املوقف ولم يكن مجرد وقوف ضد اجتياح صدام، ولم 
ننس يوما ان الكويت دعمت استقاللنا باملال والسالح 
والديبلوماسية، ولذلك كان موقفنا املبدئي. صدام خرب 
الكويت واملنطقة وقام بأمور يستغربها اإلنسان وكانت 
نتائج���ه كارثية وكان العال���م العربي بغنى عن عمله 
البشع الذي جر الويالت، وكنا نعرف ان ذلك االجتياح 
الذي أدّناه واتخذنا موقفا واضحا ضده سيجر الويالت 

على املنطقة.
< يؤك��د الرئيس افورقي ان ب��الده ترغب في أفضل 
العالقات مع العالم العربي، لكنها غير مقتنعة بدخول اجلامعة 
العربية ألن اجلامعة ال متلك رؤية استراتيجية كمنظمة وال 

متلك اآلليات الالزمة لتنفيذ قراراتها.

إريتريا بين ماضي الكفاح المسلح وتطلعات المستقبل.. بعيون »األنباء«
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الزميل محمد احلسيني يطلع على احليوانات احملنطة في املتحف وبينها الضبع )الهايينا( والبابون

أوان تعود إلى آالف السنني 

Cranium صورة أرشيفية للـ

متثال صغير ألبو الهول يؤكد العالقات التاريخية بني إريتريا وفراعنة مصر

وزير اإلعالم اإلريتري علي عبده أحمد مستقبال الزميلني عدنان الراشد ومحمد احلسيني بحضور مدير مكتبه نصر الدين عبدالرحمن

املجسم اخلاص باإلذاعة التي استخدمها املناضلون اإلريتريون في زمن الكفاح املسلح

وفد »األنباء« يستمع إلى شرح حول جمجمة الـ Cranium في متحف إريتريا الوطني

صورة تذكارية لوفد »األنباء« مع السفير املصري إيهاب حمودة والسفير السعودي ورئيس قطاع األمن مبصر للطيران اللواء عصام جمال الدين وأسرة السفارة املصرية ومكتب مصر للطيران في أسمرة

السفير املصري متوسطا الزميلني عدنان الراشد ومحمد احلسيني في مبنى السفارة املصرية في أسمرة حديث بني السفير حمودة وسفير اململكة العربية السعودية ناصر احلوطي والزميل عدنان الراشد

السفير املصري في إريتريا إيهاب حمودة

 لقطة تذكارية مع صحافيني عرب وإريتريني تواجدوا بنفس الفترة في أسمرة

اس�تقبل س�فير جمهورية مصر العربية 
الش�قيقة في اريتريا ايهاب إمام حمودة وفد 
»األنباء« في مبنى الس�فارة بالعاصمة أسمرة، 
كما أولم الس�فير على ش�رف الوفد بحضور 
سفير اململكة العربية الس�عودية الشقيقة 
ناصر بن عل�ي بن عبدالرحمن احلوطي ووفد 
رفيع من شركة مصر للطيران وأعضاء مكتب 
»مصر للطيران« وأركان السفارة املصرية في 

أسمرة.

السفير المصري
 استقبل وفد »األنباء«

المتحف الوطني اإلريتري.. 
Cranium �وال

يضم املتحف الوطني في اس���مرة عدة 
اجنح���ة بينه���ا جناح خ���اص بالنقوش 
احلجرية واالواني والقدور الفخارية واحللي 
والتماثيل واآلثار اإلنس���انية التي يعود 
 Cranium �بعضها الى آالف السنني واهمها ال
وهي جمجمة عثر عليها وحتمل خصائص 
كل من انس���ان »الهومو سابيان« وانسان 
»الهومو اريكتوس« في منخفض ش���مال 
داناكيل في اريتريا، وعثر على اجلمجمة 
في ترس���بات ترابية، وقدر عمرها بنحو 
مليون عام اي اقدم من التقديرات السابقة 

لعصر االنسان احلديث.
اجلمجمة تامة تقريبا وقد عثر الى جانبها 
على قطعتني من عظم احلوض وسنني واثنتني 
من القواط���ع. ويظهر هذا املزيج من املالمح 
احلديثة والبدائية تنوعا في تلك الفترة يفوق 
ما سبقت معرفته. كما يحتوي املتحف على 
عينات محنطة من ابرز الكائنات التي تتميز 

بها الطبيعة االريترية.

لعبت اإلذاع����ة دورا مهما 
الكفاح املسلح في  في جناح 
اريتري����ا واس����تقالل البالد. 
هذا ما يجس����ده مجسم كبير 
خليمة فيها مناضالن يبثان 
األخبار عبر أجهزة السلكية 
في وسط باحة وزارة اإلعالم 

اإلريترية.
وفد »األنب�اء« زار الوزارة 
والتقى وزير اإلعالم علي عبده 
أحمد في مكتبه بالوزارة التي 
جتمع ف����ي مبانيها قطاعات 
الصحافة وال�ت���ل��ف�����زيون 

واإلذاعة.

وزارة اإلعالم اإلريترية 
شاهد على زمن الكفاح المسلح

إريتريا بين ماضي الكفاح المسلح وتطلعات المستقبل.. بعيون »األنباء«
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