
 

 2019على جائزة نوبل للسالم  لاحلائز    ماذا يقول

 يف إرتري  الديكتاتورياهلقدف  نظام  حول    

 إفتتاحية
اخلاصة  متنح سنويً يف العاشر من شهر ديسمرب من قبل اللجنة النروجيية    و جائزة نوبل للسالم هي إحدى جوائز نوبل اخلمسة  

نوبل هي جوائز أوصى هبا عامل الكمياء السويدي ألفريد نوبل.  أومسة  جوائز و   . رؤساء دول و أوفراد و  ائزة للمنظمات،  هبذه اجل
ابإلختصار تقوم اللجنة    . انما كانو يإحالل السالم أيف  هوداهتم  تقديراً  جمل مع مبلغ مايل مقدر، لألشخاصمتنح جائزة نوبل للسالم 

بدراسة لفرز عام    مرة   هذه اجلائزة منحت ألول حني ملدة عام كامل.   املرتشبني  من  الفائز األول    النروجيية جلائزة نوبل للسالم 
 إىل مؤسس الصليب األمر.   1921

(  Globalizationوسائل التواصل اإلجتماعي يف عصر العوملة )و  العالقات الدبلوماسية، والتجارة والنمو اإلقتصادي،   
العامل  إىل قرية صغرية و  أال واملعلوات حولت  إختيار  ذي  اجلثربدوره على عملية  غري  اجلائزة  حيث أصبحت    ائزة املرشحني هلذه 

لتشجيع  و قليدية كما كانت  ت متنح  جائزة  تكون  أن  فبدل  والكتاب  الصحفيني  قبل  من  للنقد  العامل  جهود  تعرضت  يف  السالم 
 .  ة السياسياحملاابة منحى أخذت  

عرضها للنقد من  مما  جلائزة  إلختيار وحتديد الفائز هبذه ا  ت عديدة أثري فيها اجلدل حول األساليب املتبعة وميكن أن نذكر حاال
بعد أن وصلت    هامن خالل جتربتنا و معايشتنا لواقعبدوران نتقد اليوم هذه اجلائزة أيضاً    . وحنن اإلريرتينيو الكتاب قبل الصحفني

اإلثيوبية  إىل ديران   السالم  الفائز ابعملية  كانت    الت و الغامدة  اإلرترية    -بفضل عملية  تعرضت    2019لعام  جلائز  إختيار  قد 
 . الصحفيني  من قبل نقد  لل

أ   الذي   إن احلديث  التقرنية حول    يب أمحدأجراه  بلغة  اإلثيوبية  القناة  أثري   أظهر،  إرتري مع  الذي  مواقع    جبالء حقيقة اجلدل  يف 
العامل  خمتلفة   نوبلإستحقاق  حول  يف  لعام    جائزة  حواره    .  2019للسالم  يف  أمحد  أيب  العقيد  به  املذكورة  القناة  مع  ماصرح 

يعرفها  مع  متاماَ  يتعارض   الت  عمليةاحلقيقة  حول  الدويل  و    –اإلثيوبية    السالم  اجملتمع  يف  اإلرترية.  والتعمق  الدخول  دون 
حواره خبصوص  املوضوع،   يف  ماذكره  أهم  ومن   . ابلتجرنية  احلوار  إجراء  ومقاصد  أهداف  إستفهام كثرية حول  عالمات  هناك 

السالم   إرتري، أجل  من  يعملون  إرتري و رئيسها  إن حكومة  نعرف  الدويل  الشعب واجملتمع  أن هذا      . "كقوله "حنن و  لألسف 
 احلوار كان غري موفق وغري صحيح بكل مقاييس السالم ابلنسبة للشعب اإلرتري.  

 



إنتهاكات    حول  نة تقصي احلقائقجل  اتقدمهة والتقارير املوثقة الت  سنوي ارير  تقمن  ماتقدمه منظمة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  
 تؤكد عدم صحة ماقاله العقيد أيب أمحد.  واثئق  إلنسان اخلاصة إبرتري، كلهااحقوق 

العقيد أيب  الزور الت حاول تسويقها    ةشهادإال أن  إلثيوبيا،      يف الشئون الداخلية ث  يدعمق يف احل للتما يدعوان  ال يوجد هناك  
على يد النظامل  اإلرتري  و سكوته عن ما يتعرض له الشباب  بذهلا رئيس زمرة اهلقدف،  الت  املزعومة  أمحد خبصوص جهود السالم  

لبعض  حتقارية  نظرته اإلوإستمرارية السالم الذي ينشده و أو حىت مل يتكلم عن مستقبل  تلميع صورته  هو  املستبد الذي حاول  
، هذه األشياء و غريها تدعون  رئيس زمرة اهلقدفمناصبهم ألهنم أقل جتربة وخربة من  من  ئهم  اوالدعوة إلعف اإلثيوبيني  املسئولني  

عن  ديث  احلدراك أهداف ومرامي  إال يصعب  شئ مؤسف للغاية.   هذا    لعدم السكوت والتصدي إلفرتاءات العقيد أيب أمحد. 
الغامدة   الال غايت عملية السالم  املنرجل  ذي وضع  الت يرددها أبن  حط  يف هذا املستوى  وحىت تلك اإلسطواانت املشروخة 

   .الجدوة هلا اليوم  واإلزدهار األساسي الشعبني أخوة وأهنم يعملون من أجل السالم والنمو

و   مك أن  هو خمزي  مثل  عار  من  للسالم  ترى رجل  نوبل  جائز  على  احلائز  أمحد  أيب  أكثر      سفاح   نظام ميدح  العقيد  من  يعترب 
     سالم . القونة ي أبنه أويقول عنه األنظمة عدواة لشعبه يف العامل 

معناة  من  نظام اهلقدف، و  هرابً من قهر وظلم  الشعب اإلرتري يف الصحاري و الغاابت  وتبعثر    معاانة ال نسمح لك أن جتعل من  
الضمري  املعتقلني   قرنسجون  يف  وسجناء  ربع  ملدة  والنظام  أع  ا يضمن    ،  املستقبلعمر  إلزامية    جيال  خرى    أالم  ويف خدمة 

 . ك املزيفحصر هلا يتعرض هلا الشعب اإلرتري ألعوبة سالمال

ود إىل اللجؤ والتشرد  اهلقدف الديكتاتوري من أرضه ليعيتعرض الشعب اإلرتري اليوم إىل محالت هتجري قسري من قبل نظام  
تلك احلمالت الت تعرض هلا من قبل أعدائه  ما كانت  كضبط  ابل جسمية    مرة أخرى بعد أن سرقت حريته الت حققها بتضحيات

ترى ما    فارقات أن اليوم ينقرض الشعب وتدمر القرى و املدن يف إرتري. من امل ستينات و السبعينات و الثمانينات.  ال  يف حقبة
يبدو أن العقيد أيب أمحد مل يستوعب  اجلاسم على صدر الشعب اإلرتري،   قهر والهاد  طضإلارمز يدافع عن  رجل السالم ب يسمى  

التأريخ   من  والعرب  اإلرتري ال  الدروس  للشعب  أيضاً  بطويل  اليوم  ينتفض  مغزى  شعبنا  أدرك  .  وبدأ  املضللة  التلميحات  هذه 
 مة للغاية. وخي العواقب ستكون معناة شعبه  متجاهالً تخازل  من أجل وحدة شعبه ووطنه و ي  اليوم  ال ينتفضمن و  للتصدى هلا

 

 اجملد واخللود لشهدائنا األبرار    

 مكتب اإلعالم  

  لتنظيم الوحدة للتغيري الدميقراطي 


