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رئيس اللجنة التنفيذية لحركة الشباب االرتري للتغيير في سويسرا
يطالب في محاضرته أمام الحضور المشارك في فعاليات مهرجان كاسل 6102م
كل القوة الحية الراغبة في عملية التغيير الديمقراطي بالوحدة الوطنية

عقد في
بدعوة كريمة من اللجنة المنظمة والمشرفة لمهرجان أرتريا في كاسل بألمانيا والذي ُ
الفترة من 61ـــ  61لشهر سبتمبر 6161م تحت شعار { الطريق الى أرتريا الغد }  ،شاركت
حركة الشباب االرتري للتغيير بسويسرا في فعاليات التظاهرة الثقافية والسياسية لمهرجان كاسل
السنوي الذي نظمه االتحاد الديمقراطي للشباب االرتري ومحاربي القدامى وبتنسيق مع خمس من
التنظيمات السياسية االرترية المعارضة وهي { جبهة االنقاذ الوطني االرترية – جبهة التحرير
االرترية  -الحزب االسالمي االرتري للتنمية والعدالة – حزب المؤتمر االرتري – حزب النهضة
االرتري }  ،هذا وقد مثل الحركة كل من األخ  :عبدالرازق سعيد رئيس اللجنة التنفيذية واألستاذ :
عمر طه مساعد مسئول العالقات الخارجية واألخ  :ناصر أحمددين سكرتير المجلس المركزي
للحركة .
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وفي أمسية افتتاحية المهرجان اتيحت الفرصة لوفد الحركة في أن يقدم ورقة حول تقييم دور
الشبابي األرتري ما بعد االستقالل وتأسيس الدولة ورصد نشاطه في الوضع الراهن .
وقد حظيت الورقة بالكثير من اإلعجاب واستحسان الحاضرين الذين اثروا الجلسة بنقاشاتهم
واستفساراتهم وقد تناولت الورقة بجانب تقييم دور الشباب ما بعد االستقالل  ،للدور االيجابي
الذي لعبته هذه الفئة في مرحلة الثورة والكفاح المسلح الذي قاده الشهيد البطل والزعيم الوطني
حامد ادريس عواتي  ،هذا وقد تطرق رئيس اللجنة التنفيذية للحركة السيد عبد الرازق سعيد في
تفاصيل الورقة للمحاور التالية :
{أ} تأثيرات الربيع العربي على الحراك الشبابي األرتري .
{ب} تأسيس الحراك الشبابي األرتري في دول المهجر .
{ج} دور الشباب االرتري في الحشد الجماهيري الكبير النجاح مظاهرة جنيف الثانية .
{د} دور الشباب األرتري ما بعد مظاهرة جنيف الكبرى .
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وفي ختام الورقة طرحت العديد من العقبات والتحديات آلتي تعيق عمل الحراك الشبابي وتقدمه
 ،منها على سبيل المثال ال الحصر { ضعف التجربة السياسية والنقابية وحداثتها لدى الشباب ،
غياب الخطاب السياسي الموحد للمعارضة االرترية  ،كثرة التظيمات السياسية والقومية وضعفها
} وهذه النقاط التي اثارت الحضور وكثرت حولها المناقشة والمداخالت  ،كانت الردود عليها
مقنعة  ،مما جعل الحضور يتقدم بتوصية لمعدي الورقة في أن يكون للحركة دور بناء وفاعل
في تأطير الشباب للعمل السياسي والنقابي من خالل تأسيس مظلة جامعة لهم في دول المهجر .
وفي معرض رده األخير أكد السيد عبدالرازق سعيد أن حركة الشباب االرتري للتغيير في
سويسرا تسعى منذ تأسيسها  ،الى تكوين مظلة جامعة وشاملة للحراك الشبابي األرتري في دول
المجهر  ،وأضاف حفاظا على الوطن من التفكك واالنهيار أننا نطالب كل القوة الحية الراغبة
في التغيير الديمقراطي وتأسيس دولة القانون في أرتريا للعمل الجاد في تحقيق الوحدة الوطنية
ا لتي تؤدي الى رسم خارطة الطريق لتكون الوعاء الشامل لكل الفئات الشبابية والتنظيمية
ومنظمات المجتمع المدني االرتري .
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وفي الفترة المسائية لليوم الثاني لفعاليات المهرجان قدم السيد دمحم نور كراني مسؤول العالقات
العامة في الحزب االسال مي االرتري للتنمية والعدالة محاضرة تحليلة قيمة عكست واقع الشعب
االرتري ومشكلة الهوية والمأساة التي يعانيها في دول الشتات  .بعدها استمع الحضور لندوة
قصيرة قدمها كل من الدكتور  /يوسف برهانو والسيد /حروي تدال بايرو حول خارطة طريق المرحلة
االنتقالية حظيت بالعديد من المداخالت واالستفسارات ومن ثم اتيحت الفرصة لوفد مفوضية
شئون الالجئين التابعة لألمم المتحدة بقيادة األخ  /خالد عبده ليقدم تنويرا حول اوضاع الالجئين
اإلريتريين وما يعانونه في المهجر سيما أوروبا  ،وتطرق في حديثه لعمليات االغتصاب والعنف الذي
واجهت المهاجر االرتري مما أدى الى انتحار ما ال يقل عن تسعة أشخاص في مدينة استوكهولم وحدها
نتيجة لما تعرضو له من اوضاع وعدم تجاوب السلطات السويدية مع حاالتهم  ،هذا وقد ناشد الوفد
الحضور لمساعدة الالجئين سيما القصر منهم واالستماع اليهم ودعمهم معنويا حتي يتجاوزوا الضغوط
النفسية وتنوير كل من يريد الهجرة الى أوروبا حتي ال يصطدم بواقع ال يتوافق مع ما رسمه في خياله.
الى ذلك قام األخ  /احمد شيكاي رئيس الحملة الشعبية المؤيدة النعقاد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني
االرتري  ،قام بمداخلة طالب فيها الحضور ببذل مزيد من الجهد للدعم والمساندة تمكن المجلس
الدخول الى مؤتمره الثاني الذي طال انتظاره .
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وفي ختام األمسية التي أحيتها الفرقة الفنية بتقديم وصالت غنائية وطنية ألهبت حماس الجمهور قام وفد
الحركة بالعديد من الجلسات الجانبية مع عدد من الناشطين وممثلي األحزاب السياسية في إطار تطوير
العالقات ومد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع االرتري وقد طالب بعض أعضاء اللجنة المنظمة
من وفد الحركة مواصلة المشاركة وتطويرها لتكون بشكل اكبر حجما ونوعا كما ناشد عدد من القيادات
الحزبية والناشطين ان تكون الحركة سباقة في لم شمل شباب المهجر باعتبارها نموذجا يحتذى به وتجربة
جديرة بالتوقف عندها .
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