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The Eritrean Popular Council of Yakil in UK conducts its successful third 

regular meeting in Birmingham  

 برمنغهام تحتضن اجتماع مجلس كفااي في المملكة المتحدة في دورته الثالثة

 

 *حامد ضرار

 2222فبراير  2

 ريار بف  نم لو ل  االسبت  الذي يضم مدن المملكة المتحدة يوم أ مس مجلس كفاايعقد 

ساعات وقد جاء هذا الإجتماع عدة اجتماعًا جماهيراًي كبيرًا في مدينة برمنغهام اس تمر ل

 تضنته المدينة. على هامش فعاليات اجتماع المجلس الدوري الثالث الذي اح 
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التنفيذية الس يد اللجنة اس تهل الجتماع الجماهيري الكبير بكلمة ترحيبية من رئيس 

مبرهتوم كداني تضمنت شرحًا مفصاًل عن نشاطات المجلس على مس توى المملكة 

وأ عطى فكرة شاملة عن المراحل التي مرَّ بها المجلس حتى أ ن  المتحدة بمدنها المختلفة

لى المرحلة رئيس التنفيذية فيما قدمه من تنوير ال هداف  وقد اس تعرض  الحالية.  وصل اإ

المرجوة من تأ سيس مجلس بريطانيا لحراك كفااي الجماهيري وعدد المراحل التي مر بها 

بدأ ت بلقاءات عبر وسائل التواصل  ، حسب كالمه،قبل أ ن يأ خذ شكله النهائي، فالفكرة

رتريين مهتمين ابلشأ ن العام الإر  مثل لندن وبرمنغهام  ،مختلفة مدن بريطانية تري ومنبين اإ

أ ثنتا عشر المنضوية تحت مظلة كفااي وليدز ونوتنغهام ومانشتر وغيرها وقد بلغ عدد المدن 
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تم اختيار  عضواً  63اص ليصبح عدد أ عضاء المجلس منها ثالثة أ شخمدينة يمثل كل 

مجمل المملكة اك في عضوًا يشكلون تنفيذية الحر  22شخص واحد من كل مدينة أ ي 

 ".المتحدة

 

لى أ نَّ  المجلس وضع مالمح من مهام  وفي ختام كلمته الفتتاحية نبه الس يد كداني اإ

من  كل مدينةمن مسؤولية  عامة لطبيعة العمل المطلوب القيام به ولكنوتصورات 

يالؤها الهتمام وأ ولوية التنفيذ و طبيعة النشاطات  تحديدالمدن العضوة  ذلك التي ينبغي اإ

وغيرها من نشاطات ضرورية، ابلتالي ل مجال الإعالم أ وعقد الجتماعات سواء ما يتصل ب



4 

 

 

ذ لها كامل الحرية في البحث عن كل ما يتدخل المجلس ول التنفيذية في عمل  المدن، اإ

 .  يساعدها في القيام بمهامها والوسائل التي تختارها

 

دانئيل ودي تنسائي الذي تحدث جاء بعد ذلك دور رئيس المجلس التشريعي الس يد 

عن الحراك في بريطانيا والضرورة التي اقتضت تأ سيسه. فقال: "أ ن الوضع المتردي في 

عشرات ، فقد مضت حقوق الإنسان قد بلغت مس توايت خطيرةبالدان وانتهاكات 

لى السجون دون  حيث ُزجحتى اليوم، الس نين منذ الس تقالل  بمئات من المواطنين اإ

ل بالغهم عن أ س باب العتقال حتى ى محاكمات عادلة و تقديمهم اإ أ و السماح ل هلهم دون اإ

 ". أ و زايرتهمالتعرف على أ ماكن حبسهم 
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أ ن معالجة كل مشكالتنا الحالية والتي كانت نتيجة " :ليقولالس يد دانئيل  اس تطرد

نظام العمل من أ جل اسقاط ال الدرجة ال ولى في تتمثل في  لس ياسات النظام المتسلط

تيان بنظام ديمقراطي منتخب."  والإ
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مع ما تم  ابرزتفاعلوا بشكل من قاطني مدينة برمنغهام وضواحيها من جانبهم الحاضرون 

عن غبطتهم وا تقديمه من معلومات هامة حول حراك كفااي في المملكة المتحدة وعبر 

جتماعه الدوري الثالث في مدينتهم وتمنوا في أ  وشكرهم لعقد  هذا ن يحقق مجلس كفاية اإ

أ هدافه في تأ طير كل الجاليات الإرترية في مظلة واحدة تعري وتفضح المتقدم الحراك 

ُِّع من زوال النظام تيان ابلبديل الديمقراطي المنشود هعلى نحو يسر  . وعبر على انقاضه والإ

الكثير من المتحدثين عن ابلغ سعادتهم وشعورهم بثقة كبيرة من أ ن طريقة وأ سلوب كفاية 

يجابية تحمل مؤش رصة فأ ن يجد من  حتى الآن أ ن شعبنا الذي حرمتدل على رات اإ

سلطات ال  تشكيل الدولة على أ سس صحيحة وبناء المؤسسات الضرورية وبخاصة
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متقدمة عبر ما ال ممارسات العلى وعد من خالل الآن شريعية لهو الت و والتنفيذية قضائية ال

يجابيًا  في التعجيل من  على نحو سينعكسيعتمده ويطرحه المجلس بمنتهىى الشفافية  اإ

 .وشعبها لإرترايوأ فضل ال رضية الصلبة لمس تقبل مشرف وضع 

 

يجابية تفاعل الحضور فقد وابلمجمل  من قبل وبمنتهىى الحماس مع ما قدم من أ فكار ابإ

أ عضاء التنفيذية والمجلس وقد بدى ذلك التفاعل من خالل ال س ئلة والمداخالت التي 

 -تقدموا بها. وفيما يلي بعضًا من تلكم ال س ئلة:
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  انس معادون للمشروع الوطني على يتردد من أ نَّ في داخل مجلس كفااي، اإ

 تغرنيا أ و أ غازاين. ما صحة هذا الكالم؟ -نحو يهدد الوحدة الوطنية، سواء تغراي

  ما هي أ هداف الحراك؟ وما هي أ دواتكم كمجلس لجلب التغيير؟ وهل

حداث التغيير من أ ورواب وأ مريكا أ و غير   ها؟يمكن التعويل على اإ
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  ما هي الس ياسات التي يسعى حراك كفااي لتطبيقها بعد زوال النظام الحالي

رتراي؟  في اإ

  ليه هذا الحراك وما تعمل من ما الفرق من حيث ال هداف بين ما يسعى اإ

؟ وهل هناك أ ي عالقة بين أ جل تحقيقه تنظيمات المعارضة الس ياس ية ال خرى

 الطرفين؟

  فيه يتطلب ميزانية مالية كبيرة. من المشروع الكبير الذي تنشدون العمل

 أ ين الدعم الالزم لتقومون ابلمهام المطروحة في برانمج عملكم؟
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 هل هناك أ ي فكرة لتوس يع تجربة بريطانيا لتشمل دول أ خرى؟ 

 وكانت ردود أ عضاء التنفيذية والمجلس بشكلها الإجمالي على النحو التالي:

 واسع و حراك جماهيري أ وًل يجب أ ن يعرف الجميع من أ ن "كفاية" ه

طارًا تنظيميًا، فحتى أ عضاء  ن وليس اإ المعارضة وقياداتها لها عضويتها هنا، ابلتالي فاإ

لى تحقيق ي هذا الحراك  لتغيير النظام القائم في  عملهدفين: ال ول هو السعى اإ

النضال من أ جل هو أ سمرا، عبر حشد الشعب في بوتقة النضال. والهدف الثاني 
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ممثليهم عبر انتخاابت  أ ن يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم في اختيار

  رحلة ما بعد النظام.في م ديمقراطية

 

 

المتمثلة في نضالنا هي المباديء المعلنة و التي ينطلق منها ال ساس ية والقاعدة 

رتراي وشعبها والعمل على تحقيق بين  العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحدة اإ

، ابلتالي من يدخل مظلة كفاية هو من يؤمن بهذه ال هداف، وابلتالي الإرتريين

أ ن نفتش ما يحمله كل شخص أ و عضو من  حالليس من مهامنا في هكذا 
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ذا رأ ينا تمثل قناعات داخلية سواء كانت  قليمية أ و غيرها، لكن اإ خلفية طائفية أ و اإ

أ ي مظهر يتعارض مع ال هداف المعلنة فسوف ل نتوانى في التصدي لها، مع ذلك 

رتري من أ ن يكون عضوًا معنا ما دام هو مدرك طبيعة ليس من حقنا أ ن نمنع  أ ي اإ

 وأ هداف حراكنا الجماهيري.

 

 

 حد مكانية اإ اث التغيير من الخارج أ و عدم ما يتصل ابلسؤال القائل عن اإ

مكان  لى توحيد الجهود ليس فقط لمواجهة النظام، بل حتى يتاإ ه، فنحن أ وًل نسعى اإ
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ذ ل نقبل في أ ن نرفض سلوك  لتصحيح أ ي مسار خاطيء فينا نحن كمعارضة، اإ

النظام وأ ن نمارس نحن نفس الممارسات المرفوضة أ و حتى أ سوأ  منها، ابلتالي 

تجاهين: من انحية اتجاه النظام ومن انحية أ خرى صوب شعار كفاية يسير في ا

 .وننشد تحقيق التغييرالمعارضة الذات أ ي صوبنا نحن الذين في 

 

 

دراكه،  أ مر  ثمة وهناك  عطاء ن  حتى لو لمف يجب اإ تفاصيل الآن، فاإن تمكن من اإ

عضوية هذا الحراك الشعبىي ليس محصورًا في الخارج، فحتى داخل البالد هناك 
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على التوعية تعتمد  أ عضاء ومتعاطفون.  أ ما السؤال عن أ دوات الحراك، فهىي أ داة  

رتراي والذي فرضته  بضرورة توحيد الجهود من أ جل تصحيح الوضع الشاذ في اإ

س ياسات النظام الخاطئة والمدمرة وكذلك العمل من أ جل المحافظة على 

رتراي وشعبها. ابلتالي ل يتطلب ال مر  ةوالمتمثلة في وحدالمكتس بات الوطنية  اإ

رتراي حتى نضمن النجاح،   واته لهوفمسؤولية مواجهة النظام وأ دتواجدان في داخل اإ

في نهاية المطاف، وريثما يتمكن الشعب من  يحدده الشعب الإرتريس   أ مر  

ممارسة حقه، فنحن نجتهد في تبني أ دوات نضالية تعمل على تسريع خطى التغيير 

 .ن يكون س يد نفسهلتمكين شعبنا في أ  
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  لى تطبيقها ابلنس بة للسؤالين المتعلقين بس ياسات حراك كفااي التي يسعى اإ

رتراي بعد سقوط النظام الحالي وطبيعة العالقة مع تنظيمات المعارضة  في اإ

 -الية:ال خرى. أ عطى المتحدثون ابسم التنفيذية ومجلس كفااي: التعليقات الت
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من أ ن كفااي ليس تنظيمًا كما ورد في تعليقات سابقة، على الجميع أ ن يفهموا 

س ياس يًا، بل حراك وموجة شعبية، ابلتالي ل يحمل برانمجًا س ياس يًا محدداً 

يناضل من أ جل تحقيقه، فتلك مهمة التنظيمات وال حزاب الس ياس ية والعالقة 

ذن بين الطرفين أ ي حراك كفاية والقوى الس ياس ية هي عالقة نضالية تصب  أ وًل اإ

 ،للناسفي مصلحة الشعب الإرتري والحراك بما يقوم به من تعبئة وتأ طير وأ خيرًا 

يخدم في نهاية المطاف أ هداف تلك التنظيمات الس ياس ية من خالل السعي 

لسقاط النظام.  عليه رسالتنا نحن في مجلس كفاية هي تحقيق العدالة للشعب 

زالة  رتراي.الإرتريين واإ  الكابوس الذي يمثله النظام في اإ
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 مكانية بخص وص السؤالين ال خيرين اللذين تمحورا حول ميزانية الحراك واإ

 التالي:فقد سمع الرد لى دول أ خرى، اإ المملكة المتحدة من ته توس يع تجرب 

ال هداف هي واحدة لكل من أ نَّ وعلى الرغم أ ول يجب أ ن يعرف الجميع من أ نه 

رتري أ ين ما كان، مع ذلك فلكون لكل بلد أ  وقارة ظروفها  حراك شعبىي اإ

التحركات الشعبية الإرترية في أ مريكا أ و أ ستراليا أ و غيرها ليست مثاًل ة، ف الخاص

ابلضرورة أ ن تكون متطابقة، فلكل ظروفه. مع ذلك فقد تم التواصل مع كثير من 

يجابية في كثير من  كفرنسا والسويد ها الجاليات في أ ورواب وهناك مؤشرات اإ

وفي نهاية  والمشاورات قريباً  والدنمارك وغيرها ونتوقع أ ن تظهر نتائج التصالت
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مرحلة زمنية مقبلة حراك عام ل كثر من دولة ينضوي تحت  المطاف قد نشهد في

 .مظلة واحدة

لحضور: "أ ن تحركاتنا تعتمد لأ ما بخصوص وجود ميزانية، قال أ عضاء التنفيذية 

على ما يقدمه ال عضاء من تبرعات ودعم، فهناك مبالغ مالية اس تطعنا الحصول 

والذي  2222سبتمبر  22تنظيمنا الإجتماع الجماهيري في لندن يوم عليها من خالل 

الن تأ سيس هذا المجلس رسميًا، فمن ذلك الحفل اس تطعنا أ ن تم تنظيمه لإع

 اوالوجبات والمشروابت على ميزانية نعتمد عليه الدخولتذاكر قيمة نحصل من 

لى دعم كبير  حتى الآن في تس يير نشاطاتنا، وهي ابلتأ كيد نشاطات كبيرة وتحتاج اإ

 .وال صدقاء من ال عضاء
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للمرحلة المقبلة في الختام تم تسجيل التوصيات الضرورية لنجاح برانمج الحراك 

آخر في لندن في غضون الشهر القليلة القادمة  وانتهىى الجتماع على أ مل لقاء أ

 للمجلس. يث س يعقد الإجتماع الدوري الرابعح 
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 :خاصين شخصيات حضورها أ ضفى على اللقاء أ لقًا وجمالً 

حضر الإجتماع رجل يعتبر من الذين شهدوا بل وساهموا في النضال من أ جل الس تقالل من 

لتحق ابلثورة الإرترية، وبسبب س ياسات النظام لم يعد حينئذ الفيدرالية حيث كان زمن  شااًب واإ

لى وطنه، هذا الرجل المتقدم في ال  على الحضور وعلى  كانت لكلماته ومالحظاته وقعًا مؤثراً  سن،اإ

 نحو محف ز.

جتماع كان لحضورها فائدة  الناشطة أ سمهان علي نعمان والتي حضرت خصيصًا للمشاركة لالإ

ذ خاطبت الحضور بثق ة وثقافة عالية وقدمت عددًا كبيرًا من المقترحات العملية التي تبناها كبيرة، اإ

 الجميع لصوابيتها ولكونها تضمن نجاح رسالة الجماهير المنضوية تحت مظلة هذا الحراك الشعبىي.

الشخصية الثالثة والتي حضرت هي ال خرى من لندن للمشاركة في هذا الجتماع كان الدكتور 

حد الناشطين في مجال تعبئة الإرتريين ومساعدتهم على الهتمام ودي سالسى وهو أ  موسى 

جهة أ خرى من و بكافة النشاطات التي تساعدهم من جهة على الندماج في المجتمع المحلي 

يالء الرعاية الالزمة ل بنائهم  في المجتمع حيث أ تهم بصورة تحقق لهم النجاح هنا وتنشضرورة اإ

رتراي. فكان لحضور اولدوا والمساهمة في رفع ومساعدة  لدكتور موسى ومداخالته الوطن ال م اإ

يجابىي في تفاعل الحضور وما أ جراه  وابلذات الش باب. ،من لقاءات مع الش باب تأ ثير اإ

 :بل رأ ي كاتبه الذي كان رأ ي مجلس حراك كفاية، محتوايت هذا التقرير ل يمثل  تنبيه

 ضمن الحضور.


