حزب النهضة االرتري
يوجه نداء السالم حيال األحداث الجارية حاليا في اثيوبيا
إن المواجهات المسلحة التً اندلعت بٌن الحكومة الفٌدرالٌة وحكومة إقلٌم التجراي
فً  3من نوفمبر الجاري وال تزال مستمرة وتزداد توسعا بما ٌنذر بحدوث كارثة
تلقى بظاللها على دول المنطقة والعالم .
نحن فً حزب النهضة ظللنا نتابع بقلق شدٌد خالل السنتٌن الماضٌتٌن األزمة
السٌاسٌة وتطوراتها المتالحقة فً الجارة اإلثٌوبٌة التً كانت تنذر بماالت خطٌرة
ال تحمد عقباها  ،وبالتحدٌد الصراع المحتدم بٌن اإلدارة المحلٌة فً إقلٌم تجراي
الذي ٌقاد بتنظٌم الجبهة الشعبٌة لتحرٌر تجراي ( وٌانً ) والحكومة الفٌدرالٌة التً
ٌقودها رئٌس الوزراء الدكتور ابً احمد .
ان هذه األحداث المندلعة والتً تتصاعد وتٌرتها لٌست هً محل جدال فً أن
تداعٌاتها المأساوٌة سوف تتوسع لتشمل دول القرن اإلفرٌقً والعالم اجمع
وباألخص فان تداعٌاته على ارترٌا ٌمثل تهدٌدا مباشرا وتحدٌا للسٌادة االرترٌة.
وانطالقا من هذه االعتبارات مجتمعة فان حزب النهضة االرتري كان قد دعا إلى
اجتماع فً  71من أكتوبر الماضً شمل قٌادات التنظٌمات والشخصٌات الهامة
التً تعنى بالشأن الوطنً والصحفٌٌن والناشطٌن اإلعالمٌٌن وقد تناول االجتماع
الحدٌث حول هذه األحداث وتداعٌاتها وكان من تجلٌات االجتماع أن اندالع الحرب
وشٌكة بٌن الطرفٌن  ،وتبعا لذلك ٌجب علٌنا نحن فً قوى المقاومة ان نتحمل

مسئولٌتنا التارٌخٌة لمواجهة كل االحتماالت التً تتهدد السالم فً المنطقة والسٌادة
الوطنٌة االرترٌة فً المقام األول.
وها نحن الٌوم وبعد عدة أسابٌع من عقد ذلك االجتماع نرى تلك المخاوف قد
صارت واقعا مؤلما نشهده بكل أسى وحزن حٌث تصٌر المواجهات بٌن فرٌقٌن هم
ٌمثلون كٌان واحد إثٌوبٌا وشعوب هذه األرض عالوة على ما تعانٌه من تداعٌات
فٌروس كورونا وأٌضا زحف الجراد على المحاصٌل فانه وال شك وبسبب الحرب
المندلعة سٌواجه سكان مناطق الصراع خطر المجاعة والموت واللجوء والتشرد
وتشتت األسر.
ونحن فً ارترٌا نعتقد جازمٌن بان هذه الحرب ستلقى بظالل كثٌفة وخطرة علٌنا
لالعتبارات التالٌة:
 -7فإثٌوبٌا والتً ٌبلغ عدد سكانها  701ملٌون نسمة فإنها وفً حالة تطورت
األحداث ولم تتوقف سرٌعا ستحدث اهتزازات فالخلخلة التً تحدث فً داخل
هذا التعداد من السكان ٌمثل سونامً ٌزحف إلى دول المنطقة ٌتمثل فً تشرد
ولجوء  ،وارترٌا ستكون أول ضحاٌا هذا السونامً البشري .
 -2النظام االستبدادي فً ارترٌا وقد صرح رئٌسه أسٌاس افورقً خالل لقاءاته
المتعددة بأنه لن ٌقف مكتوف األٌدي إذا تعرضت إثٌوبٌا ألي قالقل أو
زعزعة مما ٌدلل صراحة بأنه ٌسعى إلدخال المنطقة فً أتون حرب ومن
المؤكد بأنه سٌكون ممن ٌنفخون فً النار ولٌس ممن ٌسكبون ماء السالم
علٌها فان شعبنا االرتري ٌعٌش فً قلق ورعب لما ٌجره تدخل النظام السافر
من تداعٌات على ارترٌا فً اقتصادها المنهار أصال وزاده إرهاقا تداعٌات
أزمة فٌروس كورونا .
شعبنا االرتري ٌعٌش فً وضع مأساوي بسبب الحظر المفروض علٌه من النظام
على تحركاته ومعاٌشه بحجة االحترازات ضد فٌروس كورونا زد على ذلك زحف
الجراد عالوة على الهاجس األمنً الذي غرسه النظام بممارساته الخطف والتغٌٌب
وجعل الحٌاة فً بالدنا بدرجة من البؤس ال تطاق  ،ففً مثل هذه األوضاع لٌس

بمقدوره تحمل تبعات الصراع القائم فً إثٌوبٌا ألنه سٌضٌف علٌها مزٌدا من
المعاناة .
فالحرب بال شك دائما تعنً الدمار وضٌاع مكتسبات وانقراض شعب ونسبة لكل
تلك التداعٌات التً سوف تسببه الحرب الداخلٌة الدائرة حالٌا فً اثٌوبٌا فان حزب
النهضة االرتري ٌتقدم بالنداءات التالٌة:
 -7على الشعب اإلثٌوبً الشقٌق بان ٌحفظ تارٌخه المجٌد الذي ٌفخر بوحدته
الداخلٌة وتعاٌشه وعطفا على ذلك فانه ٌجب علٌه بان ٌواجه الوضع المتفجر
بعقل متجرد مدركا المصلحة الوطنٌة جاعال إٌاها فوق كل االعتبارات لكً
ٌجد حال لإلشكاالت التً أدت إلى تفجر هذه األوضاع.
 -2نتوجه إلى الفرقاء فً النزاع القائم حالٌا
إن الحرب ال تؤدي إال إلى خراب األوطان وضٌاع وموت األبرٌاء وتشرد ولجوء
اآلمنٌن من المواطنٌن وٌزٌد من الفقر واألوبئة والشقاء بٌن المواطنٌن علٌه ٌجب
ان تتحملوا مسئولٌتكم التارٌخٌة وتتحلوا باإلرادة الوطنٌة باللجوء للحوار واستخدام
لغة العقل والمنطق بدال من لغة السالح لتجنٌب بلدكم وشعبكم وٌالتها.
فً الحرب الداخلٌة الدائرة التً ال ٌعلم احد نهاٌتها فانه لٌس هناك كاسب وخاسر ولن
تأتً بحل ألي إشكالٌة لذا فان حزب النهضة االرتري ٌدعوا الفرقاء الى اللجوء للحل
السلمً ولٌس هناك من سبٌل غٌر إجراء الحوار لحل إشكاالت الوضع المتفجر
وعودة األمور إلى طبٌعتها.
كما ٌتوجه إلى شعبنا االرتري باإلشارة إلى هذه الحرب الدائرة فً إثٌوبٌا فان شعبنا
لٌس طرف فٌها بطرٌقة مباشرة ولكن وكما ظللنا نتابع فان النظام فً أسمرة قد
ضاعف مشاكل شعبنا التً شملت كل مجاالت حٌاته والشك فانه من الطبٌعً
تداعٌات الحرب الدائرة فً إثٌوبٌا سوف تزٌد من معاناته وحٌال ذلك فان شعبنا ٌجب
أن ٌتكاتف فً مواجهة التحدي المعٌشً القادم.

شعبنا االرتري وبسبب تسلط نظام الهقدف لم ٌكتب له بان ٌسعد بنتاج النضال
المرٌر والتضحٌات الجسٌمة التً تكللت بنٌله االستقالل ولم ٌتمتع بسٌادته الوطنٌة
بل صارت تحٌط بها األخطار  ،وان من تداعٌات الحرب الدائرة هو تهدٌد مباشر
للسٌادة الوطنٌة علٌه ٌجب أن نكون ٌقظٌن وال نسمح بمن ٌرٌد التالعب بسٌادتنا
الوطنٌة تحت أٌة ذرٌعة  ،مع االخذ فً الحسبان بان رأس النظام ال ٌضع أٌة اعتبار
لمعاناة الشعب ولقدسٌة التراب فً سبٌل تحقٌق أهوائه الشخصٌة  ،لذا ٌجب أن
نحرص بان نكون سدا منٌعا بان ال ٌعٌد اسٌاس ما مارسه فً عام  7991من
الحرب الحدودٌة والتً أزهقت اآلالف من األرواح ونزوح اآلالف من قراهم
ومدنهم .
وان النزاع القائم حالٌا داخل إثٌوبٌا شان داخلً وسٌجد طرٌقا للحل عبر حوار
بٌن الفرقاء  ،وهنا ٌتأكد ضرورة الحفاظ على وحدتنا الوطنٌة التً هً صمام
األمان أمام كل من ٌرٌد النٌل من سٌادتنا الوطنٌة.
ونتوجه بالنداء إلى قوات الدفاع االرترٌة بان ال تنجر فً أتون هذه الحرب التً ال
تعنٌنا ال من قرٌب وال من بعٌد فمهمة قواتنا هو حماٌة السٌادة الوطنٌة والتصدي
لكل معتدي على أراضٌنا  ،وتحت أي سبب او مبرر ٌجب ان ال تكون أداة فً ٌد
رأس النظام وتكون طرفا فً الحرب وٌذهب ضحٌتها أرواح األبرٌاء من الشباب
االرتري .
كما نتوجه بالنداء إلى كل االرترٌٌن المتواجدٌن بالخارج الذٌن ٌعملون من اجل
العدالة والسالم فً بالدنا بان ٌنظروا إلى هذه األحداث الجارٌة وٌتابعوها بالتحلً
بروح الوطنٌة وبدرجة عالٌة من الٌقظة وبقراءة سٌاسٌة متأنٌة بعٌدا عن العاطفة مع
تألمنا لما ٌحدث هناك لروابط الجوار واالنسانٌة .
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