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تصريح صحفي
كنا قد عبرنا في التصريح الصحفي الصادر بتاريخ  ٨يونيو  ،8102عن موقف تنظيمنا المرحب بالخطوة اإل ثيوبية
بموافقة االئتالف الحاكم على تنفيذ اتفاقية الجزائر وقرار مفوضية ترسيم الحدود بين إرتريا واثيوبيا .وتساءلنا في الوقت
نفسه عن الكيفية التي سيتعاطى بها النظام الديكتاتوري في أسم ار مع هذه الخطوة ،إيجابا أم سلبا؟
وبصرف النظر عن الضغوطات التي مورست على النظام أو الوعودات التي تلقاها للتفاعل مع القرار اإلثيوبي األخير،
فقد أعلن في  81من يونيو الجاري رأس النظام قبوله بالعرض اإل ثيوبي واعتزامه إرسال وفد إلى إثيوبيا لمناقشة القرار
اإلثيوبي ،األمر الذي نعتبره موقفا إيجابيا.
وفي الوقت الذي نرحب فيه بهذه الخطوة التي نأمل أن تضع حدا للنزاع الحدودي القائم بين إرتريا واثيوبيا ،وتعزز من
السيادة الوطنية اإلرترية ،ال سيما مع بلد له تاريخ حافل بالمشكالت مع إرتريا ..إال أنه يساورنا الشك بأن يمضي
النظام اإلرتري إلى نهاية مشوار السالم هذا ،نظ ار لطبيعته المناوئة للسالم الداخلي أو الخارجي .وعليه فإننا ،وكثير من
القوى الوطنية ،نخشى في أن يتخذ النظام الديكتاتوري في المستقبل سلوكا من شأنه عرقلة عملية السالم .
وما يدفعنا لذلك هو ،إذا مضت إثيوبيا في تنفيذ بنود اتفاقيات السالم بالجزائر وقرار مفوضية ترسيم الحدود ،فإن النظام
اإلرتري سيفقد بال شك الورقة التي ظل يستخدمها لفرض التجنيد القسري المفتوح األجل على شبابنا ،ووقف عملية
التنمية والسالم  ،فضال عن تعطيل العملية الدستورية ،واحترام حقوق اإلنسان واال نفتاح السياسي على الشعب وقواه
السياسية .
وانطالقا من هذا الفهم ،نود التأكيد للقاصى والداني حرصنا القوي على إرساء دعائم السالم بين إرتريا ودول الجوار
وعلى رأسها إثيوبيا ،والتأكيد على أهمية ترسيم الحدود بين إرتريا واثيوبيا ،وفقا لما قررته االتفاقات الموقعة بين
البلدين ،وق اررات الجهات الدولية المعني في هذا الشأن ،كمدخل الستتباب السالم بينهما .إال اننا في الوقت نفسه نككد
على أنه من الصعوبة بمكان استتباب األمن والسالم واالستقرار في المنطقة ،دون تحقيق السالم واالستقرار الداخلي في
إرتريا .
وبناء عليه فإن قوى التغيير في إرتريا تتطلع من حكومات المنطقة والدول والمنظمات المحبة للسالم والحرية
والعدالة ،أن تساند الشعب اإلرتري في نضاله العادل من أجل التحول الديمقراطي في بالده.
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