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 لن نفرط في تراب وطننا وسيادته

 املشاكل االرترية يحلها االرتريون بأنفسهم 

  كثر امتدت أل ،في املجال العسكري والسياس ي والدبلوماس ي  ، لم تعرف الكلل نضاالت مريرةللقد نال الشعب االرتري استقالله بعد خوضه 

الكثير من   عرضتو  ،قافلة طويلة من الشهداء واملعاقينتقديم  ضمنتت ،سيمةجتضحيات هذا االنتصار الذي تحقق بعد  من نصف قرن.

تمكن في حيث  ، خسائر مادية وبشرية ال حصر لهاتكبد و  العدوومعتقالت لكثير من التنكيل في سجون ل لالعتقال و  أبناء الشعب االرتري 

  ،واالنسان االرتري البداية من تحرير األرض 
 
. ومع هذا لم ينعم  القانونية والشرعية الصفة لبس االستقاللالذي أ ،بإجراء االستفتاء ه  ج  و  ثم ت

مارسة الديمقراطية وارساء حكم  ، ولم يتمكن من مداخل وطنه ث لم يتمكن من العيش بحرية وسالمةحي  ،الشعب االرتري بثمرة نضاالته

   .مة دستورية تمثلهم من انتخاب حكو وحر   ،القانون 

 ف  من ي   اختطف  ،لسوء الحظ
 
 انهم أبنائه على حين غرة حريته وحقوقه واحتكروا السلطة ألنفسهم .  ض  ر  ت

. فعلى صعيد اوضاعنا  ، وتقف على اعتاب االنهيار التامفي الوقت الراهن من غياب كافة اشكال الحكم واإلدارة الطبيعيةتعاني ان بالدنا 

بشكل سلمي  والتعبير عن احتجاجاته نجد ان السياسات القمعية التي ينتهجها النظام قد حالت دون خروج الشعب للتظاهر  ،الداخلية

. ومع هذا نحب ان نؤكد هنا ان حل املشاكل الناجمة عن تدهور اوضاعنا الداخلية في وغيرها من الدول كما يحدث في بقية الدول االفريقية 

، ولهذا ينبغي ان  ديدننا في مرحلة النضال التحرري رهن لقدراتنا الذاتية في إيجاد حلول ارترية لها كما كان  ض ياملاالوطن ستبقى كما في 

 ايجاد حلول ارترية للمشاكل االرترية .   حول الشعار الداعي الىااللتفاف نواصل كلنا 

 ومهما يكن
 
اجراء تقييم  بعد و  قضايا التي تمسك بتالبيبناالقاء نظرة سريعة على ال ه بعد، فإنعن املجامالت واللغة الدبلوماسية، وبعيدا

. واحد ابرز هذه التحديات يتعلق للغاية امام املعارضة تحديات ضخمة ه تقف ان ، ضح لناتي ،صريح لواقع معسكر املعارضة االرترية

  بالحراك 
 
، حيث يضم هذا الحراك في اطاره بعض الفصائل "لعدالة ادعاة تحقيق  سمي نفسه ب"الذي يو  لكن غير املؤطر العريض جدا

 نعايشهالتي تحمل توجهات انهزامية وغير وطنية  والوسائل االعالميةوالتنظيمات 
 
ونحن   كلنا، . هذا الحقيقة أصبحت اليوم واقعا ملموسا

 أن ذلك كان احد جوانب ضعفنا . كدعاة حقيقيين لتحقيق العدالة يتطلب منا ان نقر ب

 عن ان الى   ةدر االشار كما تج
 
تشرذم ميول توحيد الصفوف والتكتل وتنزع الى املزيد من الفصائل وتنظيمات املعارضة تشهد اليوم ابتعادا

 طوال ال 
 
 واالنقسام الذي ظل سائدا

 
 ا . قبله او ما الفائتة خمسة وعشرين عاما

 الفترة املاضية قد شهدت  من النتائج اإليجابية لثمرات نضالنا هو ان التذكير بأن  ينبغي، وباملقابل
 
منظمات ومظالت يضم  تكوين ايضا

) على سبيل املثال املجلس الوطني من اجل الديمقراطية والتغيير ( تحتضن العديد من التنظيمات   ومظلة  اكثر من عشرين منظمة بعضها 

ان هناك جهود تبذل  . ورغم الكثير من أوجه القصور التي تعتري هذا النشاط اال  الفاعلةدني والعديد من العناصر وجمعيات املجتمع امل

 ، وهذه املهمة آنية وال تقبل التأجيل .  ع  في مجال توسيع اطاره التنظيميوتستحق التقدير والتشجي



وجمعيات الدفاع عن حقوق االنسان والتجمعات  وجود عدد كبير من منظمات املجتمع املدني هي ستدعي القلق ن األمور األخرى التي توم

ظل غياب تام للتنسيق   فيبشكل مستقل ومعظم هذه املنظمات والجمعيات تعمل واملقلق هنا هو ان ، باسم الحراك الشعبي التي تتحرك

 . فيما بينها

وسائل االعالم  نظيمات والحركات الشعبية والعديد من التهو ان  ،احد القضايا اآلنية التي تتطلب التركيز عليها وإيجاد حلول عاجلة لها

قوم بخيانة هذا التوجه  وانما ت ،تناضل من اجل إيجاد الحلول االرترية للتحديات االرترية الاملعارضة ال تركز على اتباع الخط الوطني و 

اختارت هذه القوى السير على طريق  ،  لذاتية لتحقيق التغيير في بالدنافبدال من السعي لالعتماد على القدرات االرترية ا .بشكل فاضح

بالركوب على ظهر دبابات هذه  تغيير النظام والعمل على  ، الخيانة الوطنية وتبني استراتيجية االعتماد على قوى خارجية من دول الجوار

 القوى األجنبية القتحام البالد وازاحة النظام لتعتلي سدة الحكم كواجهات بمباركة هذه القوى . 

ل  ارتريا يعبر عن استخفاف كبير بالقدرات الذاتية ويمثل دعوة للتدخ لتغيير النظام الدكتاتوري فياالستعانة بقوى اجنبية العمل على ان  

تحل محل القوى الوطنية في احداث التغيير الداخلي   . والتاريخ يخبرنا بأنه ليست هناك قوة خارجية يمكن الخارجي والحاق الدمار بالبالد

ة  ، فهي تعمل بالدرجة األولى على تأمين مصالحها الخاصفي شؤونك الداخلية بتدخلها  دم لك عونا مجانياتقوى اجنبية ال يمكن ان  اي ق ن  وا

 وتركز على تحقيق اجندتها
 
 . اوال

قوى اجنبية سواء   ي. ومن الخيانة ان ينتظر من ار االرتري تعتبر اضعاف لنضاالتناال يمكن انكار ان التحركات التي تنطلق من دول الجوا

   ،او السودان ألثيوبياكانت تابعة للثورة الشعبية لتحرير تجراي او تابعة 
 
  هاو يتوقع انلدور ومهام قوى دعاة تحقيق العدالة   ان تكون بديال

 غير واا ألن ذلك   ، يمكن التعاون معها لسحق الجيش االرتري وتدمير املؤسسات الوطنية
 
 ويمثل خيانة تاريخية للوطنمرا

 
وال يعقل على  . قعيا

وانها ترفض تطبيق تنفيذ القرار الدولي بإعادة  ، االطالق ان تسلم امرك الى قوى اجنبية أعلنت صراحة ان لديها تسوية حسابات مع ارتريا

، بل انه من الجنون والخيانة العظمى ان تسعى لتغيير النظام تحت قيادة  ق اتفاقية )الجزائر( بين البلدينادمى الى ارتريا وترسيم الحدود وفب

 االرترية.  االحمر   جنرال تجراوي اعلن صراحة انه سيعمل على اركاع ارتريا واالستيالء على عصب وشواطئ البحر

 يمكن تجاوزها مثل هذه الخيارات ليست امور 
 
 من اشكال اختالف الرأي بين اشخا باعتبارها ا

 
او تنظيمات سياسية وانما هي قضية   صشكال

، وخير شاهد على ذلك ما تعيشه الكثير   حكم بالدمار والضياع على الوطناصدار بمثابة هو  خيانة وطنية من الدرجة األولى . ان هذا الخيار 

وامثلة ليبيا وسوريا ولبنان وغيرها من الدول    ،من الدول في افريقيا وآسيا ودول القارات األخرى بسبب سماحها بالتدخل الخارجي في شؤونها

 دروس علينا ان نتعظ منها . 

.  وإدانتنا لهذا التوجه الال وطني للعدالة نعلن بقوة رفضنا وممثلين لحزب النهضة االرتري  ،ونحن كجزء من حراك دعاة تحقيق العدالة

ونحب ان نؤكد اننا نؤمن بأن مهمة حل مشاكلنا الداخلية ال سيما مهمة إزاحة النظام الدكتاتوري في ارتريا وإقامة نظام حكم دستوري  

نملك القدرة والشجاعة والتفاني راتنا الذاتية نحن وكما حققنا الحرية واالستقالل باالعتماد على قد ،خاضع للقانون هي مهمة تخص شعبنا

 .  هذه املرة  في املهمةهذه  الالزم إلنجاز 
 
 ايضا

التي تثق بشعبنا وقواته    الوطنية الصادقة ) تنظيمات ، مجاميع ، حركات ، افراد...الخ ( وما تتطلبه املرحلة الراهنة هو ان تقوم كل القوى 

. ومن  لخمع قوى التغيير الشعبي في الدابشكل مشترك وتؤمن برفض اى تدخل خارجي في الشأن االرتري الداخلي بالتنسيق للعمل  ،املسلحة 

 . الوطن ومتطلبات املرحلة الراهنة املهم العمل على تشجيع وحفز املبادرات العديدة التي تتم لعقد جلسات حوار ونقاش حول هموم

، كما نشدد مرة  حة النظام الدكتاتوري نيابة عّنابأن تتعرض بالدنا لهجوم من اية قوى اجنبية من اجل إزانسمح ونؤكد في  األخير اننا لن  

 أخرى ان لدينا قناعة راسخة بأن مواجهة وحل املشاكل والتحديات االرترية الداخلية يكون بالقدرات االرترية الذاتية . 
 السيادة اإلرترية رمز كرامتنا الذي ال يمكن ان نساوم عليه بأي ثمن  

 املجد والخلود لشهداؤنا االبرار  

 لتحيا ارتريا مكرمة ومعززة ابد الدهر

                                                                                                                                                                                                                                       حزب النهضة االرتري  للعدالة                                

  


