تعقيب على " تقرير "
المركز العربي للدراسات والتوثيق ألمعلوماتي األردني ( الناطور )
بقلم :د.أحمد حسن دحلي
نشر " المركز العربً للدراسات والتوثٌق ألمعلوماتً ـ الناطور ـ األردنً " فً 02
ابرٌل  " 0202تقرٌرا " بعنوان " إعادة تفعٌل التحالف االرٌتري اإلسرابٌلً
للسٌطرة على البحر األحمر ".وبعد فراغً من قراءة هذا " التقرٌر " ترددت كثٌرا
فً كتابة هذا التعقٌب خروجا على قاعدة أو منطق " وإذا خاطبك الجاهلون فقل
سالما " .وٌعود سبب ترددي فً سطر هذا الرد الى ان " التقرٌر " مكتظ باألخطاء
وحافل بالمغالطات الجغرافٌة والتارٌخٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة الفادحة والفاضحة
فً كل صفحاته اإلحدى عشر والتً تكشف حقٌقته وتعرٌه ،ولكنً قررت سطره
لتصوٌب بعض تلك المغالطات واألخطاء الجغرافٌة والتارٌخٌة والسٌاسٌة
والعسكرٌة ،للحٌلولة دون حدوث ثمة إرباك أو تضلٌل لدى قراء " مركز الناطور
" الذٌن ال ٌعرفون الحقابق األساسٌة عن ارترٌا الثورة والدولة.
وٌتلخص ردنا على هذا " التقرٌر " فً تسجٌل المالحظات على ابرز النقاط التً
عرضها ،ثم تقدٌم بعض المعلومات األولٌة عن حقٌقة وطبٌعة العالقة بٌن ارترٌا
وإسرابٌل.
أوال :مالحظاتنا على " التقرير "
 0ـ ٌقوم " تقرٌر " " المركز العربً للدراسات والتوثٌق المعلوماتً " على أرضٌة
بعٌدة عن روح ومنطق الدراسات الجادة والتوثٌق العلمً الدقٌق ،وٌرتكز على
منهجٌة عشوابٌة قابمة على القفز على األحداث بعٌنها من ناحٌة ،والقفز بٌن بعض
" األحداث " المختلقة بصورة بهلوانٌة من ناحٌة أخرى ،تربك القارئ ،لكونها تلوي
عنق الروح العلمٌة عبر تبنً منطق " عنزة ولو طارت ".

 0ـ وردت فً الصفحة األولى من " تقرٌر الناطور " " معلومة " غرٌبة على
األقل لنا ،تفٌد بأن " منظومة العالقات االرٌترٌة اإلسرابٌلٌة شهدت تطورات بالغة
الداللة مهدت السبل أمام إسرابٌل للهٌمنة المطلقة على المدخلٌن الشمالً للبحر
األحمر إٌالت والمدخل الجنوبً باب المندب والجزر الواقعة فً جنوب البحر
األحمر".
 0ـ  0ـ هل ٌعقل أن تكون عالقة إسرابٌل بدولة ارترٌا هً التً مهدت " للهٌمنة
اإلسرابٌلٌة المطلقة " على المدخلٌن الشمالً والجنوبً للبحر األحمر ،سؤال ال
ٌحتاج الى إجابة!.
 0ـ  0ـ هذا الحكم وغٌره من األحكام التً ٌطلقها " مركز الناطور " على عواهنها
فً هذا " التقرٌر " ،ال ٌمكنها أن تنطلً على أحد ،وإن دلت فإنما تدل عن مستوى
وقٌمة " مركز الناطور " فً حقل الدراسات وأال بحاث والمعلومات والتوثٌق لٌس
إال.
 3ـ ورد فً الصفحة االولى من " التقرٌر " " فقدان الدول العربٌة السٌطرة على
البحر االحمر مما دفع اسرابٌل الى مأل هذا الفراغ بمضمون عسكري ولوجستً".
ثم فً الصفحة الثانٌة جاء " مأل الفراغ فً ساحة البحر االحمر بمضامٌن غٌر
عربٌة...هذا الفراغ راحت دول مثل ارٌترٌا وجٌبوتً وإسرابٌل تعمل على مأله
بنسق غربً".
 3ـ  0ـ البحر االحمر بحر دولً ال ٌمكن ألحد السٌطرة علٌه.
 3ـ  0ـ منذ متى سٌطرة الدول العربٌة على البحر االحمر ،ومنذ متى فقدت تلك
السٌطرة؟ ال ٌجٌب " مركز الناطور " على ذلك ألسباب معروفة ،وهً ان الدول
العربٌة لم تسٌطر على البحر االحمر حتى تفقد سٌطرتها علٌه.
 3ـ  3ـ هل ٌمكن تصور ان دول ثالث مثل ارترٌا وجٌبوتً وإسرابٌل أن تسٌطر
على البحر االحمر بطوله وعرضه ،حتى ولو لم نأخذ فً االعتبار طبٌعة العالقة
بٌن هذه البلدان الثالثة؟!

 3ـ  2ـ أال ٌعلم المسبولون عن " المركز العربً للدراسات والتوثٌق المعلوماتً "
بأن جٌبوتً دولة كاملة العضوٌة فً الجامعة العربٌة ،أم إنهم ٌشكون فً عروبتها؟!
 3ـ  5ـ ٌبدو ان " مركز الناطور " ٌجهل طبٌعة عالقة اسرابٌل االستراتٌجٌة مع
الغرب من ناحٌة ،وسٌاسة الحكومة الجٌبوتٌة القابمة على استضافة القواعد الغربٌة
والشرقٌة من ناحٌة ثانٌة ،وطبٌعة عالقة ارترٌا الدبلوماسٌة الكالسٌكٌة مع الدول
الغربٌة ،بعٌدا عن منطق التحالفات االستراتٌجٌة واحتضان القواعد العسكرٌة من
ناحٌة ثالثة وأخٌرة.
 3ـ  6ـ بما أن االردن ٌطل على البحر االحمر عبر بوابة خلٌج العقبة ،كان من
المفروض و/أو المفترض ان تكون معلومات " مركز الناطور " االردنً عن
البحر االحمر والدول المطلة علٌه وسٌاسات تلك الدول وتحالفاتها االقلٌمٌة والقارٌة
دقٌقة الى حد ما ،ولكن هٌهات!
 2ـ " نكتشف " فً الصفحة الرابعة من " تقرٌر " مركز الناطور " " حقٌقة
جغرافٌة " من العٌار الثقٌل أوال بوجود إقلٌم ٌدعى " شهٌن " فً ارترٌا ،ثم
" نكتشف " أٌضا وجود قاعدة عسكرٌة إسرابٌلٌة فً اسمرا ،ووقع الخٌار
اإلسرابٌلً على اسمرا لسبب كشف سره الكبٌر " تقرٌر مركز الناطور " أال وهو
قرب اسمرا من " كل من أثٌوبٌا والسودان والٌمن ".ولو كان هذا " المركز
للدراسات والتوثٌق المعلوماتً " كلف نفسه " العناء الشاق " فً إلقاء نظرة عابرة
أو خاطفة على خرٌطة دول القرن األفرٌقً وجنوب حوض البحر األحمر ،لتفادى
على األقل السقوط فً مثل هذه األخطاء المضحكة ولٌست المبكٌة ،ولما وقع فرٌسة
لعملٌة بناء " تحلٌالت عسكرٌة خطٌرة " علٌها ،ولكن نقول مع الشاعر عمرو بن
معد الزبٌدي " لقد أسمعت لو نادٌت حٌا!"...
 5ـ ٌعتقد " مركز الناطور " بأنه ٌوثق حقٌقة تارٌخٌة وسٌاسٌة عندما ٌكتب وفً
الصفحة الثانٌة من " تقرٌره " ومن دون حرج أو مراجعة تارٌخٌة ألي موسوعة
علمٌة فً االنترنٌت وال نقول فً الكتب التارٌخٌة بأن " ربٌس الحكومة اإلرترٌة
المؤقتة القى خطابا فً عام  " 0992وٌضٌف فً الصفحة الخمسة بأن " إسرابٌل

أقامت سفارة فً العاصمة اسمرة فً  05مارس  0990عقب اإلستقالب " ٌقصد
االستقالل.
 5ـ  0ـ والمعروف هو إن ارترٌا تحررت فً  02ماٌو  ،0990واستقلت فً 02
ماٌو  0993على أثر استفتاء حر ونزٌه جرى فً البالد بحضور ومشاركة منظمات
اقلٌمٌة وثبه قارٌة وقارٌة ودولٌة ومن بٌنها االمم المتحدة ،وفً ذلك الٌوم التارٌخً
قال الشعب االرتري كلمته التارٌخٌة والسٌاسٌة الفاصلة ،أي نعم لالستقالل بنسبة
 99،8فً المابة .والخالصة هً ان ربٌس الحكومة االرترٌة لم ٌلق وال ٌمكنه إلقاء
خطاب فً عام  0992قبل تحرر ارترٌا من االستعمار األثٌوبً عام  ،0990وإن
إسرابٌل لم تفتح وال ٌمكنها فتح سفارة فً ارترٌا قبل استقالل ارترٌا عام !0993
 6ـ " كشف مركز الناطور للدراسات والتوثٌق ألمعلوماتً " عن خبر سري للغاٌة
فً الصفحة السادسة من " تقرٌره " مفاده إن الربٌس االرتري قام بزٌارة " سرٌة
إلسرابٌل فً نوفمبر  ، "0995من دون تحدٌد الٌوم ،وذلك تفادٌا للدقة إن لم نقل
لإلحراج.
 5ـ  0ـ لم ٌقم ربٌس دولة ارترٌا بأٌة زٌارة سرٌة إلسرابٌل وغٌرها من دول
العالم.
 6ـ  0ـ عالقات ارترٌا الدولٌة قابمة على الشفافٌة ،على عكس سٌاسة غٌر دولة فً
المنطقة ٌعرفها المشرفون على مركز " الناطور " أكثر من غٌرهم.
 7ـ ٌحٌطنا " مركز الناطور " ،فً الصفحة السادسة من " تقرٌره " " علما "
بوجود " ٌهود ارترٌٌن هاجروا إلى إسرابٌل فً بداٌة الثمانٌنات".
 7ـ  0ـ هذه معلومة خاطبة على طول الخط ،وذلك لعدم وجود الفالشا فً ارترٌا.
وكان ٌمكن لـ " مركز الناطور " تفادي هذا الخطأ بقلٌل من التأنً والجهد.
 8ـ واألمر العجٌب والغرٌب هو حدٌث " مركز الناطور " فً الصفحة السابعة من
" تقرٌره " عن " وساطة فرنسٌة راهنة " بٌن ارترٌا والٌمن بشأن ارخبٌل زقر

وحانش .وٌبدو ان هذا " المركز " ٌجهل بأن تلك القضٌة حلت نهابٌا فً عام 0998
عبر مفوضٌة تحكٌم دولٌة ،وعلٌه فال توجد حالٌا أي وساطة فرنسٌة بٌن ارترٌا
والٌمن ،وان الوساطة الفرنسٌة انتهت فً عام .0996
 9ـ واألغرب مما تم التنوٌه إلٌه أعاله ،جاء فً " تقرٌر المركز العربً للدراسات
والتوثٌق ألمعلوماتً " ما ٌلً " فً حالة افتراض ان التحكٌم الدولً أقر ملكٌة الٌمن
الكاملة على الجزٌرة ،فلن تقبل ارترٌا االنصٌاع ،وقد عززت وجودها العسكري
على الجزٌرة مؤٌدة من إسرابٌل .ومع عدم مقدرة الٌمن على طرد الوجود العسكري
االرٌتري من الجزٌرة والذي سٌكون قد عزز تماما فً إطار التعاون االسرابٌلً ـ
االرٌتري فستكون هناك إشكالٌة ٌطول مداها".
 9ـ  0ـ ملف قضٌة الخالف بٌن ارترٌا والٌمن حول ملكٌة بعض الجزر فً جنوب
البحر األحمر اغلق نهابٌا فً عام  ،0998وٌبدو ان " مركز الناطور " استٌقظ فجأة
وبعد مرور زهاء عقد ونصف عقد من سباته العمٌق لٌثٌر قضٌة ولجت سجل
التارٌخ ،وكأنها ال تظل مطروحة على الطاولة !
 9ـ  0ـ عندما صدر حكم مفوضٌة التحكٌم بٌن ارترٌا والٌمن احترمته وطبقته دولة
ارترٌا فورٌا برغم تحفظاتها علٌه ،وهذه شهادة شهد بها لها أعداء ارترٌا قبل
أصدقابها ،أما الذٌن كانوا غارقٌن و/أو مستغرقٌن فً نومهم الكهفً ،فقد آن األوان
أن ٌستٌقظوا وٌراجعوا كتب وسجالت التارٌخ عسى ولعل!
 9ـ  3ـ لم ٌكن للدولة العبرٌة أي دور فً الخالف حول السٌادة على بعض جزر
البحر األحمر بٌن ارترٌا والٌمن ،ولكن ما العمل اذا كانت جهات عربٌة عدٌدة رأت
والبعض منها مثل " المركز العربً للدراسات والتوثٌق ألمعلوماتً " ٌظل ٌرٌد أن
ٌرى ما ٌرٌد رؤٌته ،ولٌس ما كان وما هو كابن على أرض الواقع؟!
 9ـ  2ـ إن مفوضٌة التحكٌم بٌن دولة ارترٌا والٌمن لم تعالج قضٌة جزٌرة بعٌنها،
بقدر ما تناولت مجموعة جزر فً جنوب حوض البحر األحمر ،عادت بعض الجزر

سٌادتها الى الٌمن والبعض اآلخر الى ارترٌا ،وحصلت ارترٌا على حق الصٌد
التقلٌدي فً بعض الجزر التً حكمت لصالح الٌمن.
 02ـ جاء فً الصفحة الثامنة من التقرٌر " إن التكتٌك العسكري ذو المستوى الرفٌع
الذي استخدم فً عملٌات اإلبرار البحري إلحتالل الجزٌرة والسٌطرة علٌها هو
تكتٌك عسكري ٌفوق قدرة العسكرٌة االرترٌة فً التخطٌط والتنفٌذ".
 02ـ  0ـ لم ٌحدد " مركز الناطور " عن أي جزٌرة ٌتحدث ،وهذه اشكالٌة عامة فً
" تقرٌره" الذي ٌتحاشى الدقة.
 02ـ  0ـ القوات االرترٌة لم تحتل أي جزٌرة فً أي وقت من األوقات ،ولكنها
ترابط فً ترابها الوطنً وفً مٌاهها االقلٌمٌة.
 02ـ  3ـ كٌف ٌمكن لـ " مركز الناطور " الذي ٌجهل كلٌا تارٌخ وجغرافٌة ارترٌا
أن ٌتحدث عن القدرة العسكرٌة االرترٌة فً التخطٌط والتنفٌذ ،فما بلك ان ٌعرف
حقٌقة قدرتها ومؤهالتها؟!
 02ـ  2ـ ٌبدو إن " مركز الناطور " ٌجهل بان الجٌش االرتري هزم ألجٌش
األثٌوبً ،ثالث اكبر جٌش فً أفرٌقٌا بعد مصر وجنوب أفرٌقٌا ،وذلك رغم الدعم
العسكري غٌر المحدود الذي حصلت علٌه أثٌوبٌا وعلى التوالً من قبل الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة وإسرابٌل ،ومن طرف االتحاد السوفٌتً السابق وألمانٌا الشرقٌة
السابقة والٌمن الجنوبً السابق .هذا فضال بان االرترٌٌن وفً خضم ومعمعة حرب
التحرٌر التً دامت لثالثة عقود كاملة اكتسبوا خبرة هابلة وحنكة عمٌقة فً إعداد
وتنفٌذ التكتٌكات واالستراتٌجٌات العسكرٌة التً أهلتهم على هزٌمة الجٌش األثٌوبً
الذي كان ٌتفوق علٌهم فً العدة والعدد المقرونة بالخبراء والمستشارٌن من الدول
الغربٌة والشرقٌة .ولذا فال غرابة اذا غدت تكتٌكات واستراتٌجٌات الثورة االرترٌة
العسكرٌة مادة خصبة تدرس فً األكادٌمٌات العسكرٌة العالمٌة .وهذه حقٌقة أخرى
ٌجهلها " المركز العربً للدراسات والتوثٌق ألمعلوماتً " عن ارترٌا وجٌشها!

 00ـ جاء فً الصفحة العاشرة من ( تقرٌر مركز الناطور ) " إن إسرابٌل قدمت
صفقة أسلحة تصل قٌمتها إلى أكثر من ملٌار دوالر وقدمت مجانا فً مقابل
الحصول على قواعد بحرٌة وجوٌة ومحطات االستطالع والرصد لخدمة قٌادة
العمق اإلسرابٌلٌة فً البحر األحمر"
 00ـ  0ـ لو أتى هذا الكالم على قلم صحفً فً الجرابد الصفراء والغبراء لما كان
محط دهشتنا ،ولكنه أتى فً " تقرٌر مركز " ٌزعم انه " للدراسات والتوثٌق
ألمعلوماتً " ،وهنا تكمن الكارثة والعواقب الوخٌمة المترتبة علٌها بالنسبة للذٌن
ٌعتبرون " الناطور " مرجعا للدراسات والتوثٌق المعلوماتً ،وٌجهلون حقابق
ووقابع ارترٌا.
 00ـ  0ـ نحن هنا بصدد معالجة منطق الال منطق " مركز الناطور " الذي ٌدعً
من ناحٌة بأن إسرابٌل " قدمت صفقة أسلحة تصل قٌمتها أكثر من ملٌار دوالر
مجانا " ثم ٌزعم وفً نفس الصفحة والخط من " تقرٌره " إن تلك الصفقة هً
" مقابل الحصول على قواعد بحرٌة وجوٌة ومحطات االستطالع والرصد " فتلك
" الصفقة " إما أن تكون " مجانا " أو " مقابل قواعد " ،وال ٌمكن ان تكون االثنٌن
معا فً آن واحد!
 00ـ  3ـ ربما ٌجهل " مركز الناطور " بأن ارترٌا ال تدرج عالمٌا فً قابمة الدول
التً ٌفترض انه ٌعرفها جٌدا والمحكومة بغرٌزة شراء وتكدٌس األسلحة.
 00ـ  2ـ والحقٌقة البسٌطة والمستقٌمة والمنطقٌة هً إن ارترٌا لم تحصل على أي
صفقة أسلحة من إسرابٌل منذ الٌوم األول لحرٌتها لغاٌة اآلن ،ولكنها مثلها مثل
غٌرها من دول العالم ٌحق لها تشتري األسلحة التً تحتاج لها للدفاع عن نفسها
وعن سٌادتها .والجدٌر بالتنوٌه فً هذا الصددٌ ،بدو ان " المركز العربً للدراسات
والتوثٌق ألمعلوماتً " ٌجهل ضمن ما ٌجهل أٌضا بأن مجلس االمن فرض فً 03
دٌسمبر  0229القرار رقم  0927غٌر العادل وغٌر القانونً على ارترٌا ومنعها
ضمن أمور أخرى من شراء األسلحة التً تحتاج إلٌها للذود عن نفسها ،وذلك فً

خرق سافر للمادة  50من مٌثاق األمم المتحدة ذاته ،والتً تنص على حق الدول فً
الدفاع عن النفس.
 00ـ  5ـ ارترٌا لٌست من الدول التً تعقد الصفقات مثل الدول التً ٌفترض و/أو
المفروض ان ٌعرفها " مركز الناطور " لحسابات معٌنة وعلى أنقاض حسابات
أخرى!
 00ـ  6ـ ال توجد قواعد بحرٌة وجوٌة ومحطات استطالع إسرابٌلٌة فً ارترٌا على
اإلطالق .أما إذا كان ٌتصور وٌتخٌل " المركز العربً للدراسات والتوثٌق
المعلوماتً " وجود قواعد عسكرٌة إسرابٌلٌة فً كل بقاع العالم بما فٌها جزر الواق
واق فهذا شأنه ،ولن نجارٌه فً شطحاته!
 00ـ وأخٌر ولٌس آخر عنون " مركز الناطور تقرٌره " بغٌة إثارة االحاسٌس
ودغدغة المشاعر بـ " اعادة تفعٌل التحالف االرٌتري االسرابٌلً للسٌطرة على
البحر االحمر "
 00ـ  0ـ لم وال ٌوجد أي تحالف بٌن الدولة االرترٌة والدولة العبرٌة كما أوضحنا
أعاله حتى ٌمكن الحدٌث عن إعادته.
 00ـ  0ـ ال تؤمن ارترٌا بسٌاسة التحالفات والتحالفات المضادة وإنها تنأى بنفسها
عنها.
 00ـ  3ـ تناهض ارترٌا سٌاسات السٌطرة والهٌمنة من أٌنما أتت ،وإنها تعمل من
أجل تعاون وشراكة الجمٌع لفابدة الجمٌع سواء فً منطقة القرن األفرٌقً ،أو فً
البحر االحمر ،أو فً حوض وادي النٌل ،أو فً أي منطقة من العالم.
ثانيا :بعض الحقائق االرترية لقراء " مركز الناطور "
للحؤول دون اختالط األمور على قراء " تقرٌر المركز العربً للدراسات والتوثٌق
ألمعلوماتً" نضع بعض هذه الحقابق فً متناول ٌدهم:

 0ـ وقفت إسرابٌل ضد نضال الشعب االرتري التحرري بدعمها للمستعمر األثٌوبً
سواء فً عهد اإلمبراطور هٌلً سالسً (  0960ـ  ) 0972أو فً عهد المجلس
العسكري األثٌوبً (  0972ـ  ) 0990بالسالح والتدرٌب والمستشارٌن ،وفشلت
إسرابٌل فً إجهاض الثورة االرترٌة التً حققت االنتصار الباهر على كل أعداء
الشعب االرتري ،محققة حلم وحق الشعب االرتري فً الحرٌة واالستقالل على
التوالً فً  02ماٌو  0990وفً  02ماٌو .0993
 0ـ عندما أشعل نظام أقلٌة األقلٌة التجراوٌة الحاكم فً أثٌوبٌا الحرب المدمرة ضد
ارترٌا فً عام  0998خلف ذرٌعة " خالف حدودي " وقفت الحكومة اإلسرابٌلٌة
برباسة بنٌامٌن نتنٌاهو مع العدوان األثٌوبً على ارترٌا ،وذلك بتقدٌم كل أنواع
الدعم اللوجستً ألثٌوبٌا وصٌانة طابراتها المقاتلة .ولكن هذه المرة أٌضا أحبط
الشعب االرتري وقوات دفاعه بدمابهم وعرقهم األجندة السٌاسٌة والعسكرٌة التً
حاولت أن تنفذها الحكومة األثٌوبٌة بالوكالة عن اآلخرٌن ،قبل شروعها فً تكرار
نفس السٌنارٌو الفاشل والكارثً فً الصومال عام .0226
 3ـ ال توجد قواعد أجنبٌة سواء كانت إسرابٌلٌة أو غٌرها سواء فً التراب االرتري
أو فً الجزر االرترٌة.
 2ـ عالقة دولة ارترٌا بالدولة العبرٌة غٌر محكومة بعقد فروٌدٌة ،وان إسرابٌل
حاربت ارترٌا ،ولكن الشعب االرتري انتصر علٌها وعلى القوى االستعمارٌة التً
كانت تدعمها.
 5ـ إن دولة ارترٌا لم " تهرول " إلى إسرابٌل كما فعلت بعض دول المنطقة ،وذلك
على حد تعبٌر وزٌر خارجٌة مصر السابق عمرو موسى ،ولكن إسرابٌل هً التً
أتت إلى اسمرا لكً تقٌم العالقات الدبلوماسٌة مع ارترٌا ،منتهزة سٌاسة ارترٌا
الخارجٌة بعد االستقالل والتً طوت صفحة الماضً ،وقالت عبر ربٌس حكومتها
المؤقتة حٌنذاك " لن نعادي الٌوم من عادانا باألمس " .وٌعزى ذلك إلى ان الدول
التً وقفت مع حق الشعب االرتري وثورته ال تتجاوز أصابع الٌد الواحدة من
ناحٌة ،ومن ناحٌة أخرى إن القٌادة االرترٌة غٌر محكومة بمرارات الماضً القاسٌة

والمؤلمة ،وال بعقدة الثأر من أألعداء ،بقدر ما هً منفتحة الصدر والعقل على
المستقبل ،ولكنها لن تلدغ مرتٌن من جحر واحد.
 6ـ العالقة بٌن الدولة االرترٌة والدولة العبرٌة ال تتعدى العالقات الدبلوماسٌة
الكالسٌكٌة بٌن الدول ،وال ترقى على اإلطالق الى مستوى العالقات المتشبعة
األبعاد القابمة بٌن إسرابٌل وبعض ودول المنطقة التً من المفروض و/أو
المفترض أن ٌعرفها المشرفون على " المركز العربً للدراسات والتوثٌق
المعلوماتً " أكثر من سواهم ،بحكم إن أهل مكة أدرى بشعابها من حٌث المبدأ!
 7ـ لم وال ولن تشكل دولة ارترٌا أي تهدٌد لجٌرانها ولدول منطقتها السٌاسٌة
والجٌوـ سٌاسٌة والجٌوـ إستراتٌجٌة ولدول المعمورة قاطبة .بالعكس ،تسعى ارترٌا
ومنذ بزوغ فجر حرٌتها إلحالل السالم واالستقرار فً منطقة القرن األفرٌقً وفً
جنوب حوض البحر األحمر ،و تعمل جاهدة إلقامة عالقات قابمة على االحترام
المتبادل ،وإلرساء دعابم التعاون والشراكة مع الجمٌع وبما ٌخدم المصالح المشتركة
للجمٌع.
 8ـ لقد ساومت أكثر من دولة فً المنطقة أثٌوبٌا سواء فً عهد اإلمبراطور هٌلً
سالسً أو فً فترة حكم العقٌد منغستو هٌلً مارٌام بحق الشعب االرتري وثورته
أبان الكفاح المسلح لكسب ود ودعم أثٌوبٌا فً منظمة الوحدة األفرٌقٌة آنذاك ،أو
لحسابات سٌاسٌة قصٌرة أألجل ،ولكن ارترٌا لم وال ولن تساوم أبدا بحق الشعب
الفلسطٌنً أو أي شعب آخر فً تقرٌر المصٌر مهما كانت مواقف قٌادات تلك
الشعوب من ارترٌا الثورة والدولة ،بحكم إن مواقفها المبدبٌة الداعمة والمؤٌدة
لحقوق كل الشعوب ثابتة وراسخة ال تتغٌر وال تتزحزح ،مهما كلفها ذلك من ثمن.
 9ـ انتزع الشعب االرتري حرٌته واستقالله بعد نضال طوٌل وعسٌر امتد لثالثٌن
سنة (  0960ـ  ) 0990معتمدا على إمكانٌاته الذاتٌة ،ولو لم ٌعتمد تلك
اإلستراتٌجٌة لما انتزع حرٌته واستقالله .والٌوم كاألمس فإنه ٌعتمد وبصورة
أساسٌة على نفسه من دون أن ٌنكفا على ذاته ،فً مواجهة كل أنواع العراقٌل
الخارجٌة وفً تجاوز كل أشكال التحدٌات التنموٌة الشاملة .وعلٌه ،فال غرو إذا ما

شقت القافلة االرترٌة سبٌلها دون أن تنحرف قٌد أنملة عن أهدافها المحورٌة المتمثلة
فً تعزٌز عرى الوحدة الوطنٌة فً إطار التنوع ،وتنفٌذ سٌاسة التنمٌة المستدامة
عبر المشارٌع اإلستراتٌجٌة ،والحرص والعمل الدؤوب من أجل تحقٌق العدالة
االجتماعٌة ،والمساهمة الفعالة فً بلورة أسس إستراتٌجٌة العمل المشترك فً
جمٌع المٌادٌن بٌن دول القرن األفرٌقً والبحر األحمر وحوض وادي النٌل ومنطقة
الخلٌج ،خدمة لمصالح جمٌع شعوب منطقة ارترٌا السٌاسٌة والجٌو سٌاسٌة والجٌو
إستراتٌجٌة.

