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القرارات والتوصیات الصادرة عن المؤتمر األول والتوحیدي 
  لتنظیم وحدة اإلرتریین

عضًوا  160بحضور ممثلي فروع التنظیم الذین ناھز عددھم 

والذین تم انتخابھم من أقالیم أفریقیا وشمال أمریكا وأوروبا 

وأسترالیا والشرق األوسط، عقد تنظیم وحدة اإلرتریین 

نوفمبر  16-12مؤتمره األول والتوحیدي في الفترة من 

نا". متسویةً من أجل استعادة كرا تحت شعار "فلنناضل 2021

بعد مناقشات جادة ومسؤولة لبرنامج العمل السیاسي والقانون 

األساسي للتنظیم ووثائق أخرى ذات صلة والمصادقة علیھا، 

تبنى المؤتمر قرارات سیاسیة وتوصیات تسترشد بھا القیادة 

  . كان من بین تلك القرارات:المنتخبة
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  تأسیًسا على الظروف الحقائق التالیة:

  مر في وقت:انعقاد المؤت

 حرم فیھ شعبنا من حقوقھ األساسیة؛ 

  فضًال عن تعرض شعبنا لجائحة كرونا ومعاناتھ من

األمراض المتصلة بھا، فإنھ قد منع من قبل نظام الجبھة 

الشعبیة للدیمقراطیة والعدالة "جشدع" من الحصول على 

 األدویة الالزمة؛

 راءتعریض شبابنا للموت واإلعاقة ولمخاطر شتى، ج 

 ؛وال جمل فیھاحرب ال ناقة لھم أتون الزج بھم في 

  وجود مھددات للسیادة الوطنیة بسبب حالة الضعف

 وتحدیات خارجیة؛ مخاطرالداخلي ووجود 

 وجود اإلقتصاد الوطني في حالة انھیار مریع؛ 

  رزوح عشرات اآلالف من سجناء الضمیر ولسنوات

من شتى أصناف طویلة دون محاكمات وھم یعانون 

 أحٌد؛دون أن یعرف مصیرھم عاناة الم
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  في وقت والشعب اإلرتري قد حرم فیھ من إنشاء دولة

مؤسسات وأصبح معھ مجرد مراقب لقضایا متصلة بھ 

 وبوطنھ.

  أخذًا في الحسبان ما تقدم، فإن تنظیم وحدة اإلرتریین:و

 المنخرطین في النضال من أجل  الوطنیینكل ل یعبر

عمل لالنخراط  في أي عن استعداده إحداث التغییر 

في ذات الوقت عن قناعتھ الراسخة فصح وی . مشترك

بإمكانیة حل وتضییق فجوة التباینات في األراء، تلك 

وذلك عبر الحوار  ،الناتجة عن اختالف التجارب السابقة

والتفاھم والتعاون، لیتسنى لشعبنا تحقیق المصلحة 

ي قائم فالوطنیة المشتركة عبر إزالة النظام المستبد ال

 البالد؛

  في اإلعتبار حساسیة وأھمیة المرحلة الراھنةمع أخذ ،

یدعو الشعب اإلرتري بعامة وأعضاء التنظیم بخاصة 

 ضرورة مضاعفة النضال؛
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  القوى السیاسیة اإلرتریة والمنظمات الشعبیة  كافةیدعو

ومنظمات المجتمع المدني في الداخل وفي المھجر 

تمكن الشعب من ومناسبة  الزمة ضرورة خلق أرضیة 

المساھمة في مرحلة ما بعد زوال النظام الحالي ومواجھة 

 التحدیات الطارئة حینئذ؛

  یھیب بأفراد قوات الدفاع اإلرتریة االنحیاز إلى جانب

شعبھا في مواجھة النظام المتسلط والعمل على اسقاطھ، 

وذلك ألنھم جزٌء من الشعب ولكون الكثیرین منھم 

 سیاسات النظام. أیًضا منھم  ،یعانون

وبعد نقاشات طویلة ومعمقة تبنى المؤتمر المواقف السیاسیة 
  التالیة كمباديء أساسیة:

  -:والحكم فیھا إدارة إرتریا الدیمقراطیة

ستدار إرتریا تحت نظام وطني دستوري، یتسلسل النظام 

المنشود من القرى وحتى األقالیم، أي نظام یمكن الشعب بأن 

بنفسھ. وعلیھ فقد قرر المؤتمر ضرورة تأسیس  یحكم نفسھ

  .نظام دیمقراطي ال مركزي
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  :السیادة الوطنیة اإلرتریة

بعد إدانة تدخالت نظام "جشدْع" في شؤون دول الجوار بشدة، 

فقد أكد المؤتمرون أن التنظیم سینخرط في نضال وطني 

یحتضن في بوتقتھ كل اإلرتریین وال یفرط بأي حال من 

السیادة اإلرتریة والتي ھي خط أحمر ال یسمح  األحوال، في

  بالتطاول علیھا أو تجاوزھا. 

  :قضیة األرض

یرى تنظیم وحدة اإلرتریین أن األرض ھي ملٌك للشعب، 

وبالتالي یرى بضرورة إعادة أي أرض تم انتزاعھا من قبل 

في حالة حوجة الحكومة ونظام "جشدْع"، إلى أصحابھا. 

تعویضات مناسبة لمالكیھا مقابل ألراٍض، ضرورة دفع 

  استخدامھا.

  أسلوب النضال:
ھي المقبولة والمناسبة  استخدام كافة الوسائل المتاحة  بما أنَّ 

من قبل التنظیم لمواجھة نظام الجبھة الشعبیة للدیمقراطیة 

ة سیادالوسائل أْن ال تعرض تلك  شریطةوالعدالة "جْشدْع"، 
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خطر. وانطالقًا من ذلك المبدأ البالد وسالمة مواطنیھا إلى 

المؤتمرون إن مسیرة العمل النضالي  الثابت فقد الحظ

المشترك المتنامي لقوى التغییر الدیمقراطي قد بدأت تؤتي 

أكلھا حیث لحظة سقوط نظام االستبداد في أسمرا بدأت تدنو 

  یوًما بعد آخر.أكثر 

  قضیة اللغات
، وأنَّ تطویرھا یةٌ یؤمن المؤتمرون أن كل لغات إرتریا متساو

میة وفیما یتصل باللغات الرس یحتاج إلى تضافر جھود الجمیع.

  یا.العربیة والتغرناللغتین للتنظیم، قرر المؤتمر أن تكون 

  العالقات الخارجیة
قرر المؤتمر إقامة عالقات مع دول الجوار وبقیة العالم، في 

 ،الدولیةجمیع المجاالت على أرضیة االتفاقات والمعاھدات 

التي أساسھا اإلحترام المتبادل والتعاون المشترك بین  تلك

  الشعوب والذي یأخذ في الحسبان مصلحة الشعب اإلرتري. 

  البالد وقضیة الالجئینإلى خارج الشباب تدفق 
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بعد التقییم من أن الشباب ھم القوى المنتجة في مجتمعنا وكون 

ده تنظیم قصارى جھ، قرر المؤتمر أن یعمل الاللجوء لیس بحل

لحث المجتمع الدولي أن یتفھم ظروف ومعاناة الشباب 

اإلرتریین الذین أضطروا لترك البالد بسبب الحكم التعسفي 

والقاسي لنظام "جشدْع" وأن یقدم لھم المساعدات التي 

 ًرایمثل أمولكون تدفق الشباب إلى خارج البالد  یحتاجونھا.

، قیادة ، من جھةالمؤتمرونعلى مستقبل البالد، دعا ا خطرً 

دوًرا مھًما في ضمان سالمة الشباب الذین إلى أن تلعب  التنظیم

أضطروا للجوء واألحتماء في دول الجوار، وانقاذ الشباب 

المتواجدین في داخل الوطن من اللجوء وما یحف بھ من 

، وذلك بمضاعفة النضال بمشاركة الشباب وتعزیز مخاطر

سقاط النظام القائم في إرتریا، لكونھ دورھم في مھمة النضال إل

  معاناة.ھو السبب في كل ما یحدث من 

  وحدوي لتنظیم وحدة اإلرتریینتالمؤتمر األول وال
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