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حول ما نشر  من االمني العام جلبهة الثوابت الوطنية االرترية بيان صحفي             

أبي أمحد عرض من تصرحيات لرئيس وزراء اسرائيل حول يف صحيفة اسرائيل تاميز 
إلعادة طالبي اللجوء " مشاريع مبتكرة" اثناء زيارته اىل القدس  رئيس وزراء اثيوبيا 

  اىل ارتريا الالرتريني

 
م   من تصريحات لرئيس وزراء 2102أكتوبر 2ل تايمز يوم بناء على ما اوردته  صحيفة اسرائي       

" مشاريع مبتكرة" عرض علي أبي أحمد اثناء زيارته الى القدس  "اسرائيل في مقطع انتخابي يقول فيها 

 .والذي تم ترجمته ونشر في نشرة الثوابت اليومية   "في ظل ظروف رائعة " إلعادة طالبي اللجوء الالرتريين 



 :ر رئيس وزراء دولة اسرائيل وكذلك رئيس وزراء اثيوبيا االتي نؤد ان نذك  

ان الالجئين االرتريين في اسرائيل  هم تحت حماية المواثيق الدولية الصادرة من االمم المتحدة واإلعالن / 0

اتهم اعادة تسليم الالجئين الهاربين من اضطهاد حكوممن  البلد المستضيف الذي يمنع العالمي لحقوق االنسان  

وبهذا المعنى ان الجهة الدولية  المعنية دون أكره وبإشراف االمم المتحدة العودة الطوعية إال عبر الى بلدانهم 

المتحدة  لألممهي مكاتب المفوضية العليا لشئون الالجئين التابعة استكمال اجراءات لجوئهم  بشئونهم الى حين 

ا موقعتان على تلك المواثيق بالتالي عليهما احترامها وااللتزام بها بما ان الدولتين اسرائيل وإثيوبيا هم  ال غير 

   كما هو مفترض من دول تحترم المواثيق الدولية وتدعي انها انظمة ديمقراطية

ورقة مساومة لتحقيق مكاسب انتخابية او مكاسب سياسية ان قضية الالجئين االرتريين في اسرائيل ليست / 2

سياسات نظام دكتاتوري قمعي  تسببت شعب يعاني من  مأساةانما هي قضية انسانية في الدرجة االولى  تعكس 

في هروب مئات االالف من مواطني ارتريا من كل فئات الشعب االرتري وذلك ما تؤكده تقارير المنظمات 

 .الدولتين يدركان هذه الحقيقة جيداان الجهات المختصة في  كماالدولية 

الدعاية  بريق ان الالجئين االرتريين في اسرائيل انما هم في الحقيقة ضحايانذكر رئيس وزراء اسرائيل   / 3

 .في وسط محيط من انظمة  ديكتاتورية ديمقراطية جزيرة االسرائيلية التي تصور اسرائيل االعالمية 

ان االتفاقات السرية التي وقعها مع النظام الدكتاتوري في ارتريا تحت شعار نذكر ايضا رئيس وزراء اثيوبيا / 4

يقرها برلمان منتخب  ال يحق له ان يستغلها في تحقيق  وأالسالم والتي لم يطلع على بنودها الشعب االرتري 

م الحقيقي ان يثبت للشعب االرتري مدى مصادقتيه في طلب السال االجدر بهكان مكاسب شخصية له او لدولته و

 وليس القفز عليه .وذلك بتنفيذ قرار مفوضية  الحدود الدولية إلعادة االراضي التي احتلها دولته بالحرب  اوال

 لكل من النظامين في اديس اببا واسمرا  ذاتية بعمليات التطبيع  الزائفة مع نظام دكتاتوري قمعي لتحقيق مكاسب

 .الوطنية وسيادته  على حساب مصالح الشعب االرتري

في الختام نطالب المفوضية العليا لشئون الالجئين ممارسة دورها المناط  بها وذلك بحماية الالجئين االرتريين   

 .من عمليات المساومات السياسية
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