
 
 

 

 تصريح عن وحدة ثالثة تنظيمات إرترية

 صادر من "تنظيم وحدة اإلرتريين"

أمرٌ يعرفه القاصي والداني في كل بقاع الدنيا، كون بالدنا لهو 

شتى وإنها قد دخلت في أزمات طالت كل  إرتريا تعاني من مشكالت  

انعدام أبسط الحاجات مناحي الحياة فيها. وقد انعكس ذلك في 

شأن  احتكارعن الضرورية التي يحتاج إليها المواطن فضالا 

قلة واعتبار ممارستها  من قبل بأيدي السلطة والسياسة 

األكثرية الساحقة من المواطنين أو المطالبة بإحترام الحقوق 

 الديمقراطية واإلنسانية األساسية عمالا إجرامياا يعاقب عليه

 .دون قانونوأصدار األحكام التعسفية بالسجن والترهيب 

شعبنا في خضم تلك األوضاع القاسية يعيش في  بالمجمل، فأن  

 أجواء يسود فيها الترهيب الدائم والجوع والمرض والجهل.

 

 تلك المعاناة ال تكفي وبهدف تشديد الخناق على شعبنا، وكأن  

ة الشعبية نظام الجبه وكانعكاس لسياسته الداخلية، فإن

وال توجد ال يجيد غير لغة الحرب  "ع  د  ش  للديمقراطية والعدالة "ج

في حل  الدبلوماسيةلغة في قاموسه مفردة التحاور وتبني 

مع  حروب  فعه على الدوام في الدخول في الخالفات، األمر الذي د

خاسرة مواجهات جميع دول الجوار على نحو أقحم فيه شعبنا في 

 االستشهاد واللجوء والتفكك.ومدمرة كانت نتيجته 

إن  السبب األساس لكل المآسي ومعروف من لهو بحق أمٌر جلٌي 

" التي جش د ع  ومواطنينا هي عصابة " بالدناتلحق بوالصعاب التي 

صدارها من قبل وال دستور، بل بمراسيم يتم إ ال تلتزم ال بقانون  

 شخص واحد وعلى نحو تعسفي دون مرجعية.

 

 

 



 السياسية   الحقوق  ت حترم  أن  استحالة   ،إذن  فمن البديهي 

في إرتريا وأن تشهد البالد نمواا اقتصادياا أو أن  واإلنسانية  

دون زوال  ، والحالة تلك،يتم تلبية الحاجات اإلجتماعية لشعبنا

للشعب  الوحيد   تلك الزمرة الحاكمة. وبالنتيجة، وألن  العدو  

من الضروري أن  نوجه كل قدراتنا "، يكون ع  "جش د   اإلرتري هي عصابة  

وم قيكان نضاالتنا التي وطاقاتنا في مواجهة تلك العصابة. وألن  

أن  طموحات شعبنا في لتلبي  لم ترتق   ى،بها كل تنظيم على حد

عليه ها هي تنظيماتنا  ،قوى التغيير بشكل مشتركفصائل تعمل 

لشعبنا الثالثة وأخذاا في الحسبان المرحلة والظروف الصعبة 

 -وبالدنا، قد حققت الوحدة. والتنظيمات هي:

 تنظيم وحدة اإلرتريين للعدالة؛ .1

 تنظيم الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي؛ .2

 جبهة االنقاذ الوطني اإلرتري "حدري". .3

 28ففي الوقت الذي نبشر فيه شعبنا بأننا واستهالالا من اليوم 

داا باسم "تنظيم قد توحدنا وأسسنا تنظيماا واح 2021من فبراير 

يدية وحدة اإلرتريين، فنحن على يقين من أن هذه الخطوة التوح

تسر وتبهج شعبنا المتعطش لوحدة قوى التغيير وستجد من الجميع 

 القبول والدعم المطلوبين.  

 

 

 

 

 

 

 

العوامل التي  بعض   ر  ك  ذ  نرى من األهمية وفي هذه اللحظة، أن ن  

دفعت وساعدت في الوصول إلى هذه الوحدة. فهناك التصريحات 

المضللة والخادعة إلسياس والتي تمثلت فيما ردده قائالا: "نحن 

لم نخسر": "من يقول نحن وإثيوبيا لسنا شعباا واحداا، هو إنساٌن 

 ،من جهة خلقت  . تلك التصريحات الفجة قد جاهٌل اليعرف الحقيقة"

، ومن الجهة األخرى كان حراك " كفايا" الذي قوية شعبيةا  مقاومةا 

نحن انتظم بقاعاا واسعة. إذن هذه العوامل مع غيرها جعلتنا 

 الوحدة لكونها األساس  مسألة ومسؤولية مع  كتنظيمات نتعامل بجد  

  الذي عبره نحقق مطالب شعبنا التواق للتغيير.

 



دعوة لعبتها  بناءٌ  دورٌ هناك  كان فضالا عن العوامل اآلنف ذكرها،

منيسوتا األمريكية والتي وجهتها مؤسسة "تمبو أفريقيا" في 

إلرترية عن طريق خلق مائدة حوار لجميع فصائل المعارضة ا

كما كان "لمبادرة حركة األمهات" وسائل حوارية متطورة. باتباع 

. وفي ذات الوقت مساهمة ودور كبيرين في تحقيق هذا االنجاز

يه العوامل المذكورة تعمل للدفع بالوحدة، كان الذي كانت ف

والذي هو اآلخر لعب  "منتدى لندن لقوى المعارضة اإلرترية"هناك 

دوراا محفزاا ليكون من ضمن العوامل التي تحققت وحدة التنظيمات 

  الثالثة على أرضيتها.

 

التنظيمات الثالثة  قيادات   ها، حفزت  مجمل العوامل التي تم سرد  

التي انخرطت في ووتكوين لجان حوار  لقاءات فيما بينهاإلجراء 

تلك ثمرة ، لتكون 2020بتداء من شهر أغسطس إ ،حوارات جادة

 ميالده اليوم.بشائر إعالن  تتمهذا التنظيم الذي  ،الحوارات

ويكون من الواجب في هذا األثناء التقدم بالشكر واإلمتنان 

حقيق وحدة تنظيماتنا ألولئك الذين عملوا بجهد منقطع النظير لت

   الثالثة.

 :وها نحن ننتهز هذه المناسبة الطيبة لنوجه بعض الرسائل

  المحترمون أعضاء تنظيماتنا الثالثة، لكم بالغ اإلمتنان

والشكر فبمساهماتكم ومشاركاتكم الفاعلة أوصلتم مبادرة 

الوحدة إلى مصافها األخير، ودون شك أنكم بمعنوياتكم 

العالية ستبذلون الجهد المضاعف حتى تتحقق األهداف 

 نا؛شعب  ويتطلع إليها التي ينشدها واألمنيات 

  وتنسيق تقديم ضرورة المدنية منظماتنا نناشد شعبنا و

في شتى المجاالت اإلعالمية  والمعنويالدعم المادي 

وغيرها في سبيل اسقاط نظام واإلجتماعية واإلقتصادية 

المهيمن على مقدرات البالد السياسية واالقتصادية  "جش د ع "

 واستئصال أفكاره المخربة والمدمرة.

  ندعو تنظيماتنا الوطنية المعارضة أن تبارك هذه المبادرة

نضمام إليها ضرورة تبني ولغاية اال الوحدوية وتدعمها

  خطوات مشابهة تقود إلى تأكيد وحدة قوى التغيير.

فها نحن ألن  ما يميز نظام "جش د ع " هو فقط الحرب والدمار، 

إسياس المتمثلة في  ، وبغية إرواء شهيةهذه األيامنتابع 

سكب الدماء وإزهاق اإلرواح، قد زج  بشعبنا عامةا والشباب 

خاصة في إتون حرب داخلية إثيوبية التعنينا في شيء. هنا 



ضمن أمور أخرى ما يجري في إقليم و ،وأخذاا في الحسبان

  -:بما يليوحدة اإلرتريين"  تنظيم"تغراي من أحداث، يتقدم 

 جش د ع" قوات الدفاع اإلرترية في زج مجموعة دين وبشدة ي"

إثيوبيا وما ترتب عنه منه خسائر الحرب الداخلية في 

 بشرية ومادية؛

  يدعو الجيش اإلثيوبي المتواجد في إرتريا لالنسحاب الفوري

 والعودة إلى بالده لكونه يهدد سيادتنا الوطنية،

  يدعو قوات الدفاع اإلرترية ترك مواقع القتال في إثيوبيا

 والعودة فوراا إلى البالد؛

  وعملياتالوحشية والغير االنسانية  االنتهاكاتيدين بقوة 

 التي تلحق بكل من مواطني تقراي والالجئين اإلرتريين القتل

اإلهتمام  هذه القضية ويناشد المجتمع الدولي إلعطاء. هناك

 ،الالزم

   للنظر في حالة إنعدام قيم العدالة يدعو المجتمع الدولي

 ترام حقوق االنسان في إرتريا،واح

  يحثُّ منظمات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية برفع الصوت

 عالياا لرفض عمليات االعتقاالت التعسفية.

 الموقعون

 

  تسفاميكائيل يوهانس           أفورقي كداني

 عقبازقي دبوس 

تنظيم الوحدة اإلرترية للعدالة    تنظيم الوحدة للتغيير 

 حدري -جبهة االنقاذ الوطني اإلرتري     الديمقراطي  

 

 المجد والخلود لشهدائنا           

 النصر لشعبنا المناضل            

 فلتعش إرتريا لألبد تنعم باستقاللها وكبرياء شعبها
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