تحديث حول المؤتمر اإلقليمي ألمريكا الشمالية وعالقة الحدود اإلثيوبية اإلرترية

قبل شهر انعقد في دينيفر كلورادو مؤتمر فرعي بمراجعة األوراق الثالث  ،الميثاق
السياسي  ،وخارطة الطريق والنظام األساسي  .إضافة الى انتخاب ممثليهم للمؤتمر
العام الثاني والذي سينعقد في المستقبل القريب.
كان هناك قصور في التحضير للمؤتمر الثاني للمجلس والذي كان يفترض عقده في
ديسمبر 2018م  ،مما أثر بقوة على الناخبين على مستوى العالم  ،لذلك اقترح
المؤتمر الفرعي تمديد تكوين اللجان وانتخاب ممثليهم حتى يناير حتى  12فبراير
2019م .
ومجموعة التحضير كانت كريمة بتمديدها شهرا آخر حتى فبراير 2019م  ،هناك
 20عضو في أمريكا الشمالية ما بين أعضاء منظمات مجتمع مدني ومستقلين
وأعضاء األحزاب السياسية انتخبوا في اواسا عام 2011م إضافة الى المنتخبين
الجدد  .أشار فريق اإلعداد والتنفيذ انه سينهي اعماله في االختيار للمؤتمر الثاني في
غضون أسابيع قليلة  ،وحتى ذلك الوقت سيقوم الفريق في مواصلة اجتماعات المدن
وصوال الى التنوع المطلوب بين السياسي والمدني للشتات اإلرتري ودعوتهم
للمشاركة في المؤتمر الثاني للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي  .هذه الخطوات
ستمكننا من االحتفال بالذكرى ال  28لالستقالل الوطني في أجواء الوحدة الوطنية
استعدادا إلنهاء الحكم المتسلط في وطننا األم.
وهذه األخبار ستلهم الشباب والشعب وقوات الدفاع اإلرترية لتثور ضد الدكتاتورية،
الى جانب ذلك ستسمح لرئيس الوزراء أبي أحمد وقيادات الجوار اإلرتري للبحث
عن قيادة بديلة للمهام االستراتيجية والسالم واالستقرار المشترك في المنطقة.
وندعوه للتحريض ضد الكراهية والتدخل في الخالفات الداخلية باالنحياز الى
مجموعة ضد مجموعة اثنية أخرى ،وقد كان قرارا حكيما ان يسمح للمعارضة
اإلثيوبية ونشطاء وسائل التواص االجتماعي للعودة من وراء البحار ،وليس من

الحكمة عدم الضغط على الحكومة اإلرترية للقيام بنفس الفعل في ارتريا ،وطاب
التغيير الديمقراطي كأساس لعالقات دائمة.
والنتيجة واضحة ما شاهدناه هو نزاع ال نهاية له بين البلدين وكما يقال في
التجرينية "حتى تستطيع ان تنام دع جارك ينام " .وهذا ال يحدث دون أن نعترف
بعيوب االنسجام كسبب أساسي لنكساتنا .ولكن في غياب ممثلي الدولة ودولة القانون
وحقوق اإلنسان األساسية واإلعالم الخاص والصحفيين المسجونين ومعتقلي
الضمير في ارتريا  ،والوفاق الوطني والعالقات الدبلوماسية سيكون لها تأثير
معكوس على الجماهير اإلرترية .والنتائج دللت بإغالق الحدود المفاجئ بين البلدين
في زالمبسا ،دون شرح من الطرفين وترك الحدود في عصب وبوري مفتوحة،
لكشف حقيقة واحدة ان االتفاق لم يصمم لفائدة الشعب لذلك الفشل قريب إذا لم تتخذ
تدابير لتصحيح األحداث.
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