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  القرارات السياسية للمنتدى االندماجي
  لحزب الشعب الديمقراطي االرتري

  م2009 / 12 / 31
  

م 1991إن الشعب االرتري لم يكن يحلم فقط، بل كان واثقاً كل الثقة بأن تحرير بالده التي فداھا بكل غاٍل ونفيس في 
األمن والرخاء لة والسؤدد وترفل في أثواب تتمتع بالعداسوف يتكلل بالعيش الرغيد اآلمن في بالٍد حرة ديمقراطية 

كذلك لم يبخل بالصبر واالحتمال علي آالم بعض األخطاء التي أطلت برأسھا في بواكير التحرير، آمالً . واالستقرار
بيد أن نظام دكتاتورية الفرد الذي سرعان ما أسفر عن وجھه القبيح، بدد تلك . في إصالحھا أو تالفيھا بمرور الزمن

الضطھاد السياسي، الدمار االجتماعي، الفقر وبسبب ھذا النظام الال شرعي وقع شعبنا فريسةً ل. ل العـِـــراضاآلما
وبالطبع جرت . انتھاك لحقوق االنسان في العالمكما أصبح ضحيةً ألبشع  .والجھل والمرض، التمزق والتفرق

رسه عليه نظام الھقدف الدكتاتوري، إال أن تلك نضاالت عديدة ھادفة الي تحرير شعبنا من معاناة القمع الذي يما
  . النضاالت سواء من حيث الشكل أو المضمون لم ترق الي مستوى طموح شعبنا وال التحديات التي أمامه

  
ً من فھم ھذا الواقع ھا نحن  ـن دمجعبر بالتالي انطالقا اليوم حزباً  تنظيماتنا المتماثلة في الرؤى والبرامج، ندشـــِّ

، إذ تضع الشعبي العريض دسنإن ھذه المبادرة ذات ال. راك الجميع ويھدف الي تمھيد أرضية نضالية جديدةيضمن إش
تناضل من أجل تجديد خالفات وموروثات مدرستي الجبھة والشعبية في مكانھا الطبيعي في سجالت التاريخ األمينة، 

 ً ـــد شعبنا إراديا الذي نقيمه السياسي أن يكون التنظيم نطمح . تقدم واإلنجازدفع بنضاالته الي المزيد من الالوتوحـــُّ
، ومن ھنا نعلن دعوتنا الي جميع أفراد شعبنا أن حزباً لألجيال الجديدة ضامناً إلشراك سائر قطاعات الشعب االرتري

  . يلتفوا حول ھذا التنظيم
  

  : التالية ت السياسيةالقرارا المنتدى االندماجي ھذا وبما يتالءم مع ھذه الرؤى واألھداف يعلن
  

  : حزب الشعب الديمقراطي االرتري/ أوالً 
  

المنتدى االندماجي لقيادات كلٍّ من الحركة الشعبية، حزب الشعب، الحزب الديمقراطي االرتري أن يكون االسم  قرر
د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا الجديــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تنظيمـــــــــــــــــــــــــــــــذي يحملــــــــــــــــــــــال
  . )ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ/ ሰደህኤ/ EPDP /حزب الشعب الديمقراطي االرتري(
  

ً حزبنا الي  يھدف ً وشعبا ، المتمتعة باألمن والعدل، الخاضعة بناء ارتريا المزدھرة المحافظة علي وحدتھا أرضا
ھذا وسوف يعقد الحزب مؤتمره األول بشكٍل ديمقراطي حر . لمتقيدة بالعھود والمواثيق الدوليةلدستور ديمقراطي وا

  .شھراً من اآلن 18بعد 
  

ً ثاني   :أسلوب النضال/ ا
  

اتخاذ المنتدى االندماجي  قرر في إنجاز أھدافه،لألسلوب النضالي الذي يفترض أن يتبعه الحزب  بعد مناقشة عميقة
كما أننا واضعين  –ب . علي األسس السلمية والديمقراطية د أسلوبنا النضالينتسي - أ: نقاط التاليةالقرار المتمثل في ال

ممارسة ولفي ظل األحكام العرفية للنظام الغاشم، فإن من الحق الطبيعي لحزبنا  في االعتبار أوضاع بالدنا الراھنة
استراتيجية الحزب، القيام بأنشطة قائمة علي مبدأ  تعبئة كافة طاقات الشعب إلنجاحو النشاطات السياسية والتنظيمية

ــرات   . الدفاع عن النفس، اتباع التكتيكات المرنة وفق ما تقتضيه الظروف والتغيـــُّ
  

 ً   :مشاريع الھقدف اإلسكانية وقضية ملكية األرض/ ثالثا
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فو األمن والھدوء واالستقرار في المعكرة لصإن المنتدى االندماجي يدين بشدة مشاريع الھقدف اإلسكانية الالشرعية 
ً من اإلقرار . أوساط شعبنا، والتي ينتزع بھا األرض من أصحابھا ويشرد بھا آخرين من مـَــوطنھم األصلي وانطالقا

 عنوةً  رد األراضي المنتزعةإزالة نظام الھقدف يجب بمبدأ أن األرض ملك الشعب، فإن المنتدى يؤكد علي أنه بعد 
  . ق القانونية العادلةالي أصحابھا بالطر

  
 ً   :بخصوص برنامج الخدمة الوطنية/ رابعا

  
الذي الال محدودة بمدة قانونية وإن المنتدى االندماجي إذ يؤكد علي أن مشروع الھقدف للخدمة العسكرية االلزامية 

للشباب ويعطل ، فيبدد في غير طائل الطاقات االنتاجية كائنات ومواد استھالكية عجماء ميتعامل مع البشر وكأنھ
د يرئيسلفضالً عن كونه السبب ا ،ويدمر مستقبلھم التعليمي وينتھك الكرامة االنسانية لشعبنا ، يعتبره للھجرة والتشرَّ

ل الجيش الوطني الي . من أسوأ المآسي التي مرَّ بھا شعبنا كما أنه في الوقت الذي يدين فيه المنتدى النظام الذي حـــــوَّ
في ذات . أن ينتقما لكرامتھما وحقوقھما المھدرة ويشددا من مقاومتھمابالنداء الي الجيش والشعب رھينة لديه، يتوجه 

  : المجال أيضاً يرى المنتدى
الشباب الذين أدوا تلك الخدمة لفتراٍت متطاولة بغير حدود  أن يمنح سقوط نظام الھقدف، يجببعد  •

  .برامج تعليم خاصةالتعويضات المتدرجة حسب المدة، كما يجب أن تتاح لھم 
 . سوف يسعى حزبنا الي القيام بمسٍح دقيق لمن حرموا الحق في التقاعد بما يحفظ حقوقھم •
المنتدى االندماجي أن الخدمة الوطنية يجب أن تتم وفق ما ينص عليه الدستور الوطني المقر من قبل يقر  •

 . الشعب
  

 ً   : بخصوص قوات الدفاع االرترية/ خامسا
  

قوات الدفاع ھي القطاع  يؤكد أنه وعلي الرغم من أندماجي لحزب الشعب الديمقراطي االرتري إن المنتدى االن
األساسي من شعبنا الذي يتخذه نظام الھقدف الدكتاتوري ساعده األيمن في تقوية أداته القمعية، فإنھا في ذات الوقت 

ً ألقسى وأقصى درجات االستغالل قوات الدفاع االرترية فضالً عن فقدان  إن. تعتبر من أكثر قطاعات شعبنا تجرعا
في الحروب العبثية التي ھي نتاج لسياسات الھقدف المثيرة للمتاعب والقالقل، فإنھا  تھم الغاليةاآلالف من أفرادھا حيا

عاماً لنظام عسكري فريد ال  18ما تزال أسيرة الفقر والمعاناة نتيجة لخضوعھا طيلة ما يزيد علي  –أي تلك القوات  –
لذلك يوجه المنتدى نداءه الملح لھذه القوات أن تنحاز  يعرف فيه أفرادھا ال توزيعاً مألوفاً للرتب وال تحسيناً للرواتب،

  . ة النظام وتنخرط في العمل النضالي للشعب االرتريواجھفي مالي صفوف شعبھا المضطھد 
  

 ً   : قضية الالجئين االرتريين/ سادسا
  

ترك وطنھم والتواجد بعد دراسة ومناقشة كل ما يتعلق بالمواطنين االرتريين الذين اضطرھم نظام الھقدف القمعي الي 
جر أو أولئك الذين ما يزالون يتدفقون مھاجرين والجئين لذات السبب، باإلضافة الي مواطنينا الذين يعيشون منذ ھمالب

  : رارات التاليةسنواٍت طويلة بدول الجوار، اتخذ المنتدى الق
سوف يسعى حزبنا بالتعاون مع الجھات الدولية واالرترية المعنية الي بذل كل الجھود الممكنة لتحسين  •

اثيوبيا والسودان  بائسة في شتى معسكرات الالجئين المنتشرة في ةً أوضاع أولئك الالجئين الذين يقضون حيا
  .ودول المنطقة

يبذل سوف لذلك ر ومخاطر جمة ناتجة عن الھجرة واللجوء، في ھذه اآلونة يتعرض الشباب الي أضرا •
ولئك الشباب الذين أبلوا زھرة أعمارھم باألمس في ألالمجتمع العالمي  تكفلحزبنا الجھود الالزمة ألن ي

بإقامة المؤسسات األكاديمية والتقنية  في شتى المدن ومعسكرات الالجئين بالخارجدفاعات الھقدف واليوم 
  .نيةفمن تلقي التعليم أو المھارات الالتي تمكنھم 

كذلك سيبذل حزبنا الجھود الالزمة ألن تلتفت المؤسسات الدولية المعنية لقضية أولئك االرتريين الذين  •
بمعسكرات الالجئين بالسودان ويعانون في ذات الوقت من عدم وضع الحلول لما  يعيشون منذ عھود طويلة

وبذات المستوى من االھتمام أوصى المنتدى بالنسبة . ع معيشيةيعانونه من مشكالت ھوية وسوء أوضا
ألولئك االرتريين الذين وقعوا ضحايا التناقض السياسي االرتري االثيوبي، حيث تعرضوا جراء ذلك الي 
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الحزب والمظلة الوطنية ة علي مستوى داالج مساعي والمباحثاتالذل ـبــُــتمصادرة ممتلكاتھم، بضرورة أن 
  .لحل مشكلتھم بما يعيد اليھم جميع ممتلكاتھم المصادرة) التحالف (  المعاِرضة

  
 ً   : قضية سجناء الرأي السياسي والضمير/ سابعا

  
نھباً بسبب السياسات الدكتاتورية الرعناء التي دأب عليھا نظام الھقدف القمعي أصبح الشعب االرتري وال يزال 

فإن المنتدى  ،إثارةً للقلقالقضايا أشد لمعاناة التي يعيشھا شعبنا من االعتقال واحالة وبما أن للتقتيل واالعتقال، 
االندماجي يعرب عن إدانته ومعارضته المشددة لھا، كما يوصي المنتدى قيادة الحزب أن تنشط في عرض قضية 

  .عشرات اآلالف من سجناء الرأي السياسي والضمير في المحافل الدولية ولفت نظر العالم اليھا
  

 ً   : موضوع الدستور/ ثامنا
  

م االرتري لن يجد حظه من المناقشة إال بعد سقوط الھقدف، كما يؤكد المنتدى أن الحق في تعديل أو 1997إن دستور 
  . الذي ينتخبه) البرلمان ( إلغاء ھذا الدستور يعود الي الشعب أو الي المجلس الوطني 

  
 ً   :)تحدي (  التحالف الديمقراطي االرتري/ تاسعا

  
كما يرى المنتدى أن األحزاب . مظلي جامع لمعسكر المعارضة إطارمنتدى االندماجي يعرف التحالف علي أنه إن ال

ً بإمكانھا أن ت كذلك  .قوة التحالف قوةً الي زيدأو الجبھات التي تتكون أو تنشأ من اندماج التنظيمات المتماثلة برامجيا
  : وانطالقاً من ھذه الحقائق يعلن إيمانه القاطع بالمبادئ التالية. الفيؤكد المنتدى التزامه بدستور وبرنامج وميثاق التح

تنتھك المكونات العضو بالتحالف المواثيق األساسية للتحالف، أي ما وقعت عليه من ميثاق، دستور،  أالَّ  •
علي أنه من الضروري جداً أن تتخذ قيادة . قرارات سياسية، ما ُدِرج عليه من أعراف واتفاقات خاصة

  . لتحالف الخطوة الالزمة تجاه العضو الذي ينتھك تلك المواثيق بأية صورة من صور االنتھاكا
وبالتالي لتلك التنظيمات التي البد أن تمتلك رؤي وبرامج التحالف مظلة لتنظيمات مستقلة وكاملة األھلية،  •

اجتماعية، دبلوماسية، سياسية خاصة بھا كامل الحق في ممارسة نشاطات اعالمية، جماھيرية، اقتصادية، 
علي أن من مسئولية قيادة التحالف الملزمة . نجاح وإنجاز تلك الرؤى والبرامجالخ، بما يقتضيه إ......أمنية 

 . بنص ميثاق ودستور التحالف مراعاة ھذه الحقوق
عشر التحالف وصٌل غير منقطع لما عرف قبله بالتجمع الوطني، وبالتالي يكون قد مرَّ علي تأسيسه أحد  •

علي أن المشكلة الرئيسية للتحالف تتمثل . عمل من شأنه أن يثير قلق الھقدفعاماً، لكنه لم يقم حتى اآلن بأي 
، فعاالً  اً مظلي اً إطار لھذا يرى المنتدى أنه لكي يكون التحالف. أعضائه الي الثقة ببعضھم البعض في افتقار

 . عليه في المقام األول الجلوس أرضاً لحل مشكالته
  

  : قضية الحدود االرترية االثيوبية/ عاشراً 
  

 ً وعلي ھذا . إن الحكم الصادر عن المحكمة الدولية حول النزاع الحدودي بين ارتريا واثيوبيا، يعتبر حكماً نھائياً وملزما
ق الطرفان تفكذلك يعد أمراً مقبوالً لدينا، أن ي قضية النزاع الحدودي بالطرق السلمية والقانونية، األساس يجب أن تحل

فيما يختص بالتطبيق العملي  اتبادل الرأي بينھمعبر ) الھيئات الدولية المعنية ( الطرف الثالث  اكرعن طريق إش
  . علي إجراء تعديل أو تغيير علي خط الحدود للقرار علي أرض الواقع،

  
  : العالقة بدول وشعوب الجوار/ حادي عشر

  
ن فيه ما ظل يخوضه نظام الھقدف بحق دول الجوار من حروب وما يثيره يديإن المنتدى االندماجي في الوقت الذي 

علي أسس وشعوباً،  ، حكوماتٍ بدول الجوار من توتراٍت معھا، يعلن إيمانه بضرورة قيام عالقة الشعب االرتري
  . االحترام المتبادل، تحقيق المصالح المشتركة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية
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وإخاءاً حميماً  ةً قيعميخلق عالقةً الثقة واألمل في الحزب الجديد، أن يعمل علي كل ما من شأنه أن أيضاً يضع المنتدى 
ً للعمل علي . اثيوبيا، السودان، جيبوتي واليمنبين شعبنا وشعوب  ً خاصا ً اھتماما  معالجةعلي أن يولي الحزب أيضا

  . بوتي بالذاتالجروح والضغائن التي شابت عالقاتنا بالشعبين االثيوبي والجي
         
              
                              
  
   

                  
  
                                           
  

                        
                        


