
  وداعا مندي�

عاما فى  95رحل عن دنيانا المناضل الكبير الرئيس نيلسون مندي� عن عمر يناھز 

وشارك العديد من زعماء بجنوب افريقيا ،  5/12/2013لموافق يوم الخميس ا

ورؤساء العالم عرب وعجم وكانت ھناك كلمة & تصدق للرئيس ا&مريكى باراك 
  .اوباما بمناسبة التأبين 

واعطى الحق &صحابه عندما رحل احد انبياء افريقيا رجل مناضل من اجل الحق 
كان فى مقدوره ان يمنعه لم يعمل بنھج النظام الديموقراطى فحسب بل اسس فكرا 

، ھذا الفكر ا&نسانى العظيم ھو انسانيا يدعوا الناس للتسامح والعفو عند المقدره 
ويأبنه تأبين ا&بطال وبذلك حجز مندي�  الذى جعل العالم اجمع يحترم ھذا الرجل

لنفسه مكانه كبيرة فى وجدان الناس ودون اسمه فى التاريخ ا&نسانى ليحكم عليه 
  .ا&جيال فى المستقبل 

ومن ھنا كانت الديموقراطية ليست نظاما انتخابيا فحسب بل ھى عملية مركبه 
نتخابات فھى احدى الطرق اما ا&واه ااساسھا العدل وقاعدتھا الوفاق وسقفھا المس

التى تسير عليھا الديموقراطية ، واذا تتبعنا ما يحدث فى بلدان الربيع العربى التى 
خرجت من حكم ا&سيتبداد نجدھا تتخبط فى السير نحو الديموقراطية وھذا ا&مر 
طبيعى لشعوب عاشت عقودا من ا&ستبداد والھيمنة على الثروة والسلطة من قبل 

الملكية ، ونجد ھنا انتخابات وھناك تلغى نتيجة انتخابات اخرى ريات قادة الجمھو
وھنا رئيس يعزل وھناك رئيس منتخب ديموقراطيا يطالب الناس باستقالة حكومته 
وھناك مجموعات تخطف ثمار الثورة العربية واخرى تبكى على الرئيس الراحل 

ك فھل ھذا يؤدى الى فانظر وتمعن فيما يجرى حولوثالثه تطالب بالرئيس المرحل 
  الديموقراطية ؟ ؟ ؟ ؟ 

ونبدأ من فجر التأسيس اى من كتلة  ط الديموقراطى فى دولة اريتريهلنطبق ھذا النم
ا&ريتريه وانط�ق الكفاح ا&ستق�ل وا&باء ا&وائل المؤسسين لقيام جبھة التحرير 

المسلح وحركة تحرير اريتريه والتى كان ضمن منتسبيھا مجموعة من المتعلمين 
والرعيل ا&ول للكفاح المسلح الذى تكون من رجال عاھدوا B والوطن لتحقيق 
النصر او الشھادة وكانت الشرارة ا&ولى التى اعلنت فجر الحرية للشعب ا&ريترى 

  .البطل 

مؤتمر ادوبحا وما دار فيه وحوله و خروج قوات التحرير الشعبية من رحم وھناك 
والتى دارت فيھا منازعات سياسية بين القوميين جيھة التحرير ا&ريتريه 

ومن ثم وا&س�ميين والمركسيين اللذين حسموا ا&مر لصالحھم بشتى الوسائل 



التنظيم الواحد القائد  خروج الجبھة الشعبية من ضلع قوات التحرير الشعبية وظھور
وبعد الواحد والھدف الواحد وتأجيل كل الخ�فات وا&حت�فات لما بعد التحرير 

مي�ديا وتشكيل الحكومة المؤقته اصبح كل  1993اع�ن دولة اريتريه المستقله عام 

يتعرض للسجن او الھجر او القتل بأمر من من يتحدث عن الخ�ف او ا&خت�ف 
  .مؤقته وجماعته الخبيثة رئيس الحكومة ال

وانتقل ھذا المرض المزمن الى قوى المعارضة وان كان ذلك بنسب متفاوته حسب 
ستبدادية التى يتميز بھا الفصيل المحدد وايضا منظمات المجتمع المدنى الجرعة ا&

والنسائية ، ومن ھنا العمالية والط�بية  اتلم تسلم من ذلك بدأ من تشكيل الحرك
  دينا فكرا ديموقراطيا ؟ ؟ ؟ ؟ نتسائل ھل ل

الفكر الديموقراطى ھو كالنبته يزرع ثم يحصد اى يبدأ من التنشئة فى المنزل بين 
الوالدين وابنائھم الصغار ومن ثم ينتقل الى المدرسة فساحات العمل وھذا & يعنى 

بالنسبة للكبار كالنقش فى البحر بل ھى عملية بأن ممارسة العلمية الديموقراطية 
ممارسة وتقبل & ترتبط بعمرا او بجنس او عرق او دين ، وبا&مس حضرت نقاشا 

فى مدينة القاھرة وبدا لى انھم اقرب ات يبين قادة الحركة الط�بية فى فترة السبعين
الى ا&تفاق من ذى قبل وما توصلت اليه انا شخصيا انه كان لدينا حركة ط�بية 

لدينا حركة ط�بية مطلبية تنادى بمصلحة الطالب تابعة للتنظيمات السياسية ولم يكن 
وان كان ا&مر مرتبطا فى تلك الفترة بالھدف ا&سمى والمطلب فى الدرجة ا&ولى 

ايضا نحن فى حاجة الى مؤسسات المجتمع المدنى ، ا&ول وھو تحرير اريتريه 
قوى  السياسى فى جسموھذا بدوره يحتاج الى استقرار وتوافق ليكون رافدا للعمل 

وبذلك ما يدور اليوم من حديث حول القوى القديمة المتشبثه المعارضة ا&يرتريه 
ھى سوف تنتزع  شعبيةحكومة الداخل وى الجديدة التى خرجت من بالقرار والق

  .القرار وھنا نقول & ھذا و& ذاك 

لى فالقوى الوطنية متمسكة بالقرار الوطنى بالدفاع عن الثوابت الوطنية التى تقوم ع
المبنية على التوافق الوطنى ) العدالة ا&جتماعية  –الديموقراطية  –الحرية ( مبدأ 

اما  ريرتمن تلطخت ايديھم بدماء الشعب ا&ا& وكل من اراد المشاركة مرحب به 
من اراد ان ينتزع او ينازع حول القرار الوطنى فھذا ا&مر يحتاج الى معالجات 

  . . . . . . . اخرى  
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