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لتنظيم الوحدة من أجل التغيير الفصلية  لةمجالالى مرحبا بكم 

 الديمقراطي
 

ت إلى توفير المعلموما المجتةتهدف  . كل ثالثة اشهر مكتب اإلعالم لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي افصلية يصدره لةمجهذه 

 والتحليالت الموضوعية  للجماهبر اإلريترية العريضة و لكل المهتمين بقضايا ذات عالقة بإرتريا والقرن اإلفريقي.
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 إلرتريين المتواجدين في إسراائيل بيان مشترك حول أوضاع ا 

إرتري، إذ تعتبر  إن األحداث التي أدت إلى إراقة الدماء بين اإلخوة اإلرتريين الذين يعيشون في إسرائيل منذ عدة سنوات، كانت مروعة ومحزنة لكل مواطن  

ا المتكررة هذه عمل وحشي بكل المعايير، إضافة إلى كونها بعيدة كل البعد عن القيم واألخالق اإلرترية، ومرفوضة من الجميع. عليه فإن هذمشكلة إراقة الدماء 

 .العمل غير اإلنساني يجب أن يدان، بغض النظر عن األطراف التي قامت به

أدناه، ندين بشدة العمل الوحشي الذي حدث في إسرائيل بين أبناء الوطن الواحد. ونطالب بتقديم   وانطالقًا من هذه القناعة، نحن القوى والمنظمات اإلرترية الموقعة

 .تكررة بحقهمالجناة إلى العدالة. كما نود تذكير السلطات اإلسرائيلية بمسؤوليتها عن حماية الالجئين اإلريتريين في إسرائيل، ووضع حد للجرائم الم

يتريين حياتهم، وواجه كثيرون آخرون إعاقات جسدية دائمة، بسبب األعمال الوحشية التي وقعت في أماكن شتى وفي أوقات مختلفة.  لقد فقد العديد من اإلخوة اإلر

ب  ابات مختلفة بسبوال يسعنا في هذا الظرف العصيب إال أن نترحم على األموات، ونتقدم بخالص التعازي إلى أسرهم، ونتمنى الشفاء العاجل للذين تعرضوا إلص 

 .تلك األحداث

اء الذي حدث بين اإلخوة. ال شك في أن نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة "هقدف" الديكتاتوري هو المستفيد الوحيد من األحداث التي أدت إلى إراقة الدم

خالل إذكاء نار الفتنة وبذر أسباب النزاعات والصراعات  هذا النظام الذي يعمل ليل نهار من أجل إدخال البالد في نفق مظلم، والقضاء على مستقبل أجياله من 

ى جاهدين من أجل الحفاظ  الدموية المستمرة بين أبناء الشعب الواحد. وهذا يحتم علينا، نحن اإلرتريين أن نقوم بتعرية النظام، وكشف ممارساته الخبيثة، وأن نسع

نتهاج السبل التي ستمكننا من العيش في سالم ووحدة ووئام في بلدنا. ال بد من أن ندرك بأن أنظمة على االنسجام فيما بيننا، وأن ندرك أن من بين مسؤولياتنا ا

 .الحكم تأتي وتذهب، إال أن الشعب باٍق إلى األبد

جتماعي التي تقوم بنشر معلومات  كما نطالب أبناء شعبنا أيًضا أن يتحلوا باليقظة تجاه المحاوالت غير المسؤولة والخبيثة التي تقوم بها بعض وسائل التواصل اال

 .نا جميعًا ننتمي إليهامضللة حول هذا الحادث المأساوي بين اإلرتريين في إسرائيل، وذلك بهدف إحداث شرخ عميق بين أبناء شعبنا. فإرتريا ملك لنا جميعًا، وأن

ن الواحد. وإننا إذ نرجو أال يتكرر مثل هذا الحادث المروع البعيد عن مرة أخرى، ندين العمل الوحشي، ونحث الجميع على وقف المواجهة فوًرا بين أبناء الوط

متصارعة، وتحقيق القيم واألخالق اإلرترية، ندعم بقوة مبادرة اإلخوة واألخوات اإلرتريين الهادفة إلى حل المشكلة الحالية، ورأب الصدع بين األطراف ال

   .ندعو كافة اإلرتريين أن يضطلعوا بمسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية في هذا األمرالمصالحة بين أبناء شعبنا المتواجدين إسرائيل. كما 

 !!النصر للشعب اإلرتري

 (ENCDC)  المجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي

 (EPDP) حزب الشعب الديمقراطي اإلرتري

  (UEJ)     االتحاد اإلرتري من أجل العدالة

  1 (UDC) لديمقراطيتنظيم الوحدة من أجل التغيير ا 
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  السودان بيان مشترك حول أوضاع اإلرتريين المتواجدين في إ 

   أصحاب السعادة،لى إ

لشؤون الالجئين في الخرطوم ،سامية مكتب المفوضية ال  

 مكتب معتمدية الالجئيين،

بشرية والعمل.لتنمية الل المجلس االعلى     

 

 

، تم تنظيم ندوة في الخرطوم حضرها ممثلون عن وزارة العمل السودانية وممثل واحد من كل مجموعة من  2019أكتوبر  30أنه في تجدر اإلشارة إلى  

 .الالجئين في السودان من إريتريا وجنوب السودان وإثيوبيا ، الكونغو واليمن وسوريا

للمفوضية إلى اتفاق على السماح لالجئين في السودان بالتدريب وفرص العمل مثل  في الندوة المذكورة ، توصلت السلطات السودانية والمفوضية المحلية  

نقل هذا االتفاق رسميًا إلى الالجئين المعنيين بطريقة يمكنهم فهمها ولم تبدأ السلطات  والعسكري. لألسف ، لم يتم السودانيين ، إال في المجالين األمني المواطنين 

الموعودة. بدالً من ذلك ، يتم تجميع الالجئين هذا الشهر من منازلهم وأماكن عملهم ومن الشوارع ونقلهم إلى السجن. يزعم  المعنية في توفير فرص التدريب

من وزارة الهجرة ، ليس لديهم تصاريح عمل. وإلضفاء مزيد من  2000سجناءهم أن الالجئين ، بمن فيهم أولئك الذين يحملون تصاريح إقامة اعتباًرا من عام 

جنيه سوداني 100000إلى  50،000هانة على اإلصابات ، يطلب "المكلفون بإنفاذ القانون" السودانيون من الالجئين المحتجزين شراء حريتهم بدفع ما بين اإل . 

 :نحن القوى السياسية والمدنية اإلريترية الموقعة أدناه نطالب باتخاذ إجراءات فورية على النحو التالي

وقف اإلجراءات الظالمة التي تم اتخاذها والقيام بها ضد الالجئين اإلريتريين وغيرهم في البلد المضيف ؛السلطات السودانية ل  

. السماح لالجئين الذين يتم نقلهم من أماكن العمل بالعودة بأمان إلى وظائفهم ؛ 2   

جئين . اإلفراج دون شروط مسبقة عن جميع الالجئين المحتجزين واحترام حق هؤالء الالجئين الذين يحملون بالفعل تصاريح إقامة في السودان كال3   

جنيه إلطالق   000001. تقديم دورات تدريبية لالجئين حسب التعهد ، وتسديد األموال التي تم الحصول عليها من الالجئين الذين طلب منهم دفع ما يصل إلى 4

 .سراحهم من السجن

 30في ندوة  COR وبالمثل ، نحث مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين على متابعة تنفيذ االتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطات السودانية و

وحماية حقوق الالجئين اإلريتريين ضحايا 2019أكتوبر   

ي ودعم الشعب السوداني لالجئين اإلريتريين ، وما زلنا ندعو الحكومة السودانية بأمل قوي إلى متابعة خالترحيب الحار التاري هل أو ينسىال يمكن ألحد أن يتجا

ثانيالعالقات األخوية التي يمكن أن تعزز الروابط القائمة بين شعوبنا. ال شك أن اإلريتريين ما زالوا يعتبرون السودان وطنهم ال . 

 مع االحترام لك، 

 ؛ (ENCDC) لمجلس الوطني اإلريتري للتغيير الديمقراطيا .1

 ؛ (EPDP) الحزب الديمقراطي اإلريتري الشعبي  .2

 (UEJ) اإلريتريون المتحدون من أجل العدالة  .3

 (UDC) الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي  .4

 (ENF) الجبهة الوطنية اإلريترية .5
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 تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي(ت.و.ت.د) 

 بيان صحفي

  

دول وحكومات شرق إفريقيا في  قبل أيام قالئل حدثين مهمين لفتتا إنتباه وعناوين الصحف العالمية في منطقة القرن األفريقي. األلى كانت عندما تجمع رأساء 

قع بين الدولتين ، إريتريا العاصمة اإلثيوبيا أديس أبابا للحضورو المشاركة في حفل تدشين حديقة الوحدة التي شيدت حديثا. لكن ورغم أن وجود إتفاقية السالم المو

حتفال سمع عن رئيس الوزراء اإلثيوبي القول أنه مفوض من قبل الرئيس  كانت الدولة الوحيدة من بين دول شرق إفريقيا التي تخلفت عن الحضور. وفي أثناء اإل 

ة الرسائل التي كان  اإلرتري لمخاطبة القادة المجتمعين. بينما هذا ال يعني شئ أكثر من كونه مجرد محاولة دبلوماسية من الدكتور أبي أحمد للتقليل من سلبي

وك في العملية السالم بين الدولتين، إآل أنها  أثارت تساؤالت، و تخمينات غيرضرورية  و زادت  سيبعثها غياب الرئيس اإلرتري و إحتمال صب بعض الشك

مناسب لعملية السالم بين المخاوف لدي الكثير من اإلريتريين من ما أصبح يردده  القائد اإلثيوبي في منتديات عالمية مماثلة  دون اإلكتراث إلى ما إذا كان هذا 

رحلة. أيضاً أثارت مخاوف جدية حول غياب الرئيس اإلرتري المتكرر من عدة تجمعات إقليمية كالحدث الوطني السوداني األخير في  الدولتين في هذه الم

مر و إجتماعات  الخرطوم  حيث كانت إرتريا الجارة الوحيدة التي  غابت  من المشاركة في حضورذلك الحدث المهم وغيابها المتكرر من إجتماعات البحر األح 

). كل هذا بالتأكيد يثير التساؤالت ويخلق مخاوف حقيقية حول العواقب التي يثيره الغياب إرتريا المستمر من أهم المنتديات اإلقليمية   IGADنظمة اإلقاد (م

  والقارية و الدولية. 

الوزراء اإلثيوبي الدكتور أبي أحمد علي،  لنسبة لجهوده  ، رئيس2019الحدث الثاني كان عندما أعلنت اللجنة النرويجية لجائز نوبيل للسالم   إسم الفائز لسنة  

ظيم الوحدة للتغيير  من أجل تحقيق السالم و التعاون الدولي، وعلى وجه الخصوص المبادرة الشجاعة التي قامة بها لحل الصراع الحدودي مع الجارة إريتريا. تن

دون أي شروط و لمده   EEBC)اإلرترية ( -الحدود اإلثيوبية  ولشجاعته بقبول قرار لجنة ترسيم  الديمقراطي يهنئ الدكتور أبي أحمد لفوزه بجائزة نوبيل للسالم

  اليد المفتوحة لجيران بالده وإجادة قيادة جديدة لبناء السالم في المنطقة.   

وبيا ال يفيد فقط شعبين البلدين بل يعزز األمن والسلم  و  نحن في تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي نود أن نعبر عن إيماننا القوي بأن السالم بين إريتريا و إثي

يره بنفسه. إن إرتريا،  التعاون اإلقليمي في كامل منطقة القرن اإلفريقي. و لكن أيضا نؤمن بأن إستدامة أي إتفاقية سالم تحقق بإمتالك الشعب اإلرتري قرار مص 

أن تلعبه في مستقبل منطقتنا، ولكن هذا غير ممكن في ظل مصادرة  حرية اإلختيار وقلة اإلحترام  وبحكم  تأريخها وموقعها اإلستراتيجي لها دور مهم تستطيع 

 للشعب اإلريتري من حكومته لهذا ال تصلح أن تكون شريك فعال من أجل السالم و التعاون اإلقليمي. 

سياسيين لم لمنشقيين ال العشوائية ل  ، و اإلعتقاالتحتى اليوم تامة عن العالم السياسيين يعيشون في عزلةلم يتغير الكثير  فالسجناء إتفاقية السالم رغم  سف،لأل 

و اإلقتصاد مستمر  في التقلص.    الخدمة اإللزامية الغير محدودة  المستمرة منذ أكثر من عقدين مازالت تدفع الشباب إلي الهروب من البالد تتوقف كما أن

ولم تأتي الحرية إلى إرتريا بعد. عملية السالم قد تبخرت و رتري التي جاءت مع اإلعالن عن بدءإختصار األمال الكبيرة للشعب اإل ب  

اخل و خارج إرتريا  سياق هذه األحداث التي برزت مؤخراً  يوجه تنظيم الوحدة من أجل الديمقراطية النداء إلى كل اإلرتريين و القوى المؤيدة للديمقراطية دعلى 

 للنضال من أجل الديمقراطية في إريتريا.

 نحن نتعهد ببزل مجهود ال تنقطع. 

قراطي اللجنة التنفيذية لتنظيم الوحدة للتغيير الدي   

   2019 أكتوبر  14
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،  كانت هناك  عناصر يعاودها حنين الماضي، و لم 1991من مايو  24ذ أن إنتهى النضال البطولي للشعب أإلرتري بالنصر و نالت  إرتريا إستقاللها في من

ت تعيش في وهم  النكران ورفض الحقيقة.  الذين لم تروق لهم  حقيقة إستقالل إرتريا أصبحوا يرددون تفهم طبيعة و سر إنتصار نضال الشعب اإلرتري.  لذا ظل
جاع ميناء عصب من حين ألخر حجج ال أساس لها حول حق إثيوبيا في إمتالك منفذ بحري. هؤالء ذهب بعضهم إلى  أبعد من ذلك  فوجه نداء إلى إثيوبيا إلستر

د يتسأل ما هوالشئ ال " قانونًي و سلمي" هل المقصود هو دخول دولة ذات سيادة في مفواضات مع دولة أخرى لكي تسلم في األخير جزء  "قانونياً وسلمياً". الواح
نمو عن ي داخلي و تمن أراضيها السيادية إلى هذه الدولة؟ كل ما نستطيع  أن نستنتجه من هذا الهراء هو ان الهدف من مثل هذه اإلفتراءات هو إلستهالك سياس

  جهل في أسوء أحواله.  
معاقين  وتشريد لم تنال  إرتريا إستقاللها عبر المفواضات  بل عبر كفاح مسلح إنتصر بفضل تضحيات عشرات األالف من األرواح ، وأضعافهم من الجرحى و ال 

بين في الدولتين الذين تربطهم لم عالقات حدود وتأريخ فقط ميئات اإللوف. بصفة عامة الشعب اإلرتري متسامح و يدعو بإستمرار إلى التعايش السلمي بين الشع
مناسيات مجرد لحظات  بل مصالح مشتركة في الحفاظ على السالم و إاإلستقرار و التعاون اإلقليمي  ويعتبر مثل هذه الجيشانات التي تظهر في المناسبات وغير ال

 معاودة الحنين. 
المية من حين أخر ويوجه النداءات إلى إثيوبيا لكي تستولي علي ميناءي عصب و مصوع باالقوة العسكرية.  هناك ايضا من  يتطاول منهم من على منصات إع

خضاع  الفااشلة األخرى التي  بغض النظر عن كون اإلستجابة لهذا النداء ممكناً عملياً أم ال أو ما إذا كان  سيحقق نتيجة أم آل، إآل أن هذا يختتلف من محاوالت اإل
   .مثل هذه التهديدات هي إستعراض و إنتهاك صارخ وتجاوز للقانون الدولي باإلضافة إلى الفشل في  أخذ الدروس والعبر من التأريخ.سابقته.  

  همية أخرى. األحدث أو باألحرى األسوء من هؤالء، هو الصحفي  الذي يدعى تمرات نجرا  و الذي تخطى الخطوط الحمر إلي أبعد من ما سمعناه من عناصر و
و أن ال يكون لها    كان هذا خالل مقابلة أجرتها معه منصة إعالمية محلية إثيوبية تسمى "شغر ميديا". وقال تأمرات،  أن إرتريا ال يجب أن تتحكم على بحرها

تنتهي كدولة مستقلة و ذات سيادة. عالقات دبلوماسية مع  باقي العالم  إال عن طريق إثيوبيا فقط. في األساس وجهة نظر السيد تامرات هي أن على إرتريا أن 
العدوانية والعنيفة كانت  أيضا كان يتحدث في نفس الحوار عن الكثير من التفاهات التستحق أن تكرر هنا. األسلوب واأللفاظ التي كان  يتفوه بها إلى جانب نبراته 

لغنا. إذا كان بحق صحفياً فيتوقع أن يكون له إلمام معرفي بمبادئ القانون إساءات إلى الشعب اإلرتري.  المصيبة الكبرى هي أنه يدعي بأنه صحفياً أو هكذا ب
دولة المحتلة. الجدير  الدولي الذي يفصل ببوضوح أن إبداء الرأي ما كان هذ الرأي ، حتي جنوني ويوجه نداء لغزو  دولة ذات سيادة وجعلها سجن قانوني تديره ال

في التأريخ الحديث، ولو حتى إبان  حقبة الزحف إلي إفريقيا.  لحسن الحظ هذا ال يمثل أصواات الغالبية  العظمي من     بالذكر هنا أن مثل هذه اللغة لم تستخدم قط
  محبي السالم اإل ثيو بيين االذين تسارعوا للرد و إدانة عرض كراهية اإلرتريين  بتأمرات نجرا. هذا بكل تأكيد مشجع ويستحق التصفيق. 

  
نأكد للسيد تأمرات و من على شاكلته و رغم شعورنا العميق باإلساءة من قلة  اإلحترام من مثل هذا العرض السخيف  بأن مثل هذه نحن كإرتريين نود أن 

حترام  المشتركة و اإلالتهديدات ال نقلقنا وال تثنينا عن مسارنا الذي نسير فيه لتحقيق التعايش السلمي وعالقة حسن الجوار لكال الشعبين على أساس المصالح 
و المستقلة وذات سيادة    المتبادل.  و نؤمن أيضا بأن من يعاوده الحنين إلى الماضي,  بأن إناس من أمثال السيد تأمرأت يعلمون يعلم اليقيين بأنن إرتريا الحرة

  ولدت هنا لتقى.ً 
       
     

  تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي  
  2020يناير04

 

أراء تأمرات 

نجرا فييسا 

وجة المر

-للحرب:  

وهم أم 

 تهديد؟


