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 القوى السياسية اإلرترية تدعو إلى مواصلة النضال 

 من أجل الحريات الدينية وكافة الحريات املسلوبة في بالدنا

 2022 ر بمفو ن 22
 

الجماهير مؤخًرا بدعوة وتنظيم من  تعبر القوى السياسية اإلرترية عن اعتزازها باملظاهرات التي جرت

اقة للحرية والعدالة في العديد من املدن ال ماريام فقري لإلفراج عن املطران  ، وذلكعامليةاإلرترية التو

اقع الشتات، ريينحقوص.  كما تنتهز هذه الفرصة لدعوة جميع اإلريت ، داخل الوطن وفي مختلف مو

النتهاك الحريات في بالدنا، ومواصلة النضال م ورفضه مللقيام بخطوات مماثلة، والتعبير عن غضبه

 .ت لشعبناوالعمل بال توقف حتى تتحقق كافة الحريا

وأسقف الكنيسة  "سجنيتي"فة رئيس أساق، ماماري األنبا فقري ن اعتقال واحتجاز املطران لم يك

، من رحلة خارجية أكتوبر املاض ي لدى وصولهم إلى مطار أسمرة 15وكاهنين آخرين في  اإلرتريةالكاثوليكية 

ي بالدنا منذ أكثر من ثالثة عقود. سوى جانب واحد من سلسلة انتهاكات للحريات الدينية وكافة الحريات  ف

تبرر  وعلى الرغم من أن الزمرة الديكتاتورية في إرتريا لم توجه لهؤالء الرموز الدينيين، كالعادة، أية تهمة

التي قام بها هؤالء القادة الدينيون كانت  ، أو الكشف عن مكان وجودهم، فإن النشاطاتاعتقالها لهم

 ذكير السلطات بأهمية احترام حقوق املواطنين اإلرتريين والدفاع عنها. تعليم أتباعهم بأمور دينهم، وت

قبل بضع سنوات فقط توفي نيافة البابا أنطونيوس، البطريارك الثالث للكنيسة األرثوذكسية اإلرترية، 

والحاج موس ى محمد نور رئيس مجلس إدارة مدرسة الضياء اإلسالمية في زنزانات النظام. وكان كال 

 .الدينيين املوقرين في التسعينيات من العمرالرمزين 

أنه في ظل النظام القمعي في إرتريا، اختفى عدد ال يحص ى من القادة السياسيين  ال يخفى على أحد،

يقبع آخرون في زنازين ومعتقالت هذا النظام في وال يزال  والدينيين، وبعضهم فارق الحياة أثناء االحتجاز، 

والجريمة الوحيدة التي ارتكبها ضحايا  هذا النظام من مختلف الطوائف الدينية، شتى أنحاء البالد. 
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كانت دعوتهم ألتباعهم إلى الصالح، و حث النظام، في بعض األحيان، على التوقف عن التدخل في شؤون 

 .املؤسسات الدينية

ير املشروط عن جميع اإلفراج غبالنظام اإلرتري القوى السياسية اإلرترية  طالبوفي هذه املناسبة، ت

آرائهم أو معتقداتهم الدينية. ونطالب اليوم على وجه  الل العقود املاضية، بسببخ عتقلينتريين املاإلر 

ماريام حقوص وبقية رجال الدين املعتقلين معه،  فقري األسقف نيافة إلفراج الفوري عن با الخصوص،

بانتهاكات حقوق االهتمام الجاد على  ريات وحقوق اإلنسانجميع املعنيين بقضايا الدفاع عن الح ناشدون

كافة  تري لإلفراج عنوممارسة الضغط على النظام اإلر  اإلنسان واالعتقاالت التعسفيه في إرتريا،

 املعتقلين.

  نع ةو قب ر يبعتلل جر اخلاو  لخادلا يف انبعش ر يهامج ىلإ ءادنب ةير تر إل ا ةيسايسلا ى و قلا هجو تت ،ماتخلا يف

افة معتقلي الرأي والضمير ك القيادات الدينية و  حار س قال طإل  ملمارسات النظام، والعمل بال هوادة ارفضه

في بالدنا، واالنتظام في النضال الجاري من أجل إقامة نظام تصان فيه الحريات السياسية واملدنية 

 .لشعبنا الذي حرم منها لفترة طويلة

 : (EPF)   القوى السياسية اإلرترية
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