
 
 

 المشترك   بيانال
 ةالسياسية اإلرتري  للقوى 

 

دية ما خاللها تضحياتشعبنا  دمق ،وطويل بعد نضال مرير وسيادتها الوطنية استقاللها إرتريا حققت

 ي تال ةاملستبد غمةطال ياساتس تبديد آماله وتطلعاته بسبب تمسف الشديد إال أنه لل  ،جسيمة ومعنوية

أصبح و ، سيادة القانون ل وفي غياب تام دستور بدون  دلعقو  دبال ال تحكمنوة و عة الحكم على سدجلست 

 . نحو التفكك واالنهيارإرتريا  ودهذه الطغمة تق واضًحا للجميع بأن

او 
ً
ظمة وغير أشكال منبو ، باستمرار يقامون النظام اإلرتريون  ون الوطني ظل لهذا الواقع،إدراكهم  من انطالق

قوى  تعقدكان من املقرر أن  وفي هذا السياق. وطنيةال القوى حيد متواصلة لتو  بذلت جهود  كما . منظمة

 من مؤسسة النشر والتعليم اإلرترية دعوةاض ي، بفي مارس املاملتحدة  باململكةلندن في  لقاءً  اإلرترية املعارضة

كان كما  تمإال أن هذا اللقاء لم ي. والوطن(القوى السياسية ضمان إلنقاذ الشعب  )وحدةتحت شعار  ،هناك

إال أن القوى السياسية حاولت تجاوز الظرف الذي ، (Covid-19) كورونايروس ، بسبب تفش ي جائحة فااقررً م

سائط التواصل ، عبر و هور لية استمرت لش ءات متتاعقد لقامن خالل  ام،اله ذلك اللقاءحال دون انعقاد 

التنسيق  تفاهمات حول إلى  صلتتو  نهاء شعبنا وأصدقائه بأكافة أبناتعلن لكنتيجة لتلك اللقاءات و . الحديثة

ويمكن إجمال أهم األسباب  . ى املعارضةللقو  املشتركةبرامج والاإلرترية  باألوضاعتعلقة في مجاالت هامة م

 :التاليةالنقاط  فيللتوصل إلى التفاهم من أجل التنسيق  التي كانت حافًزا

في إسقاط العاجلة املتمثلة ة متمية لحشد طاقات القوى السياسية للتصدي للمهالحالضرورة  •

 .القائم، فضال عن كون ذلك مطلب ملح للشعب اإلرتري كتاتوري يالنظام الد

 .السيادة الوطنية للخطر يضهوتعر كتاتوري يالنظام الد خيانة ظهرت فيها بجالءأننا نمر بمرحلة  •

الذي  الوضعقم تفاأدى إلى ، على الصعيدين الداخلي والخارجي للنظام يري تدمالنهج السياس ي ال •

على يمر به شعبنا  أساة الذي املفي وتسبب ، ملخاطر كبيرة هادوجو  يعرض باتوالذي البالد تعيشه 

 ديارهم. تهجير الشباب من تفريغ البالد من أهلها من خالل و السياسية واالقتصادية، األصعدة 

 .طربالد للخحت تعرض البصوالتي أ السائدة في منطقتنا قليمية والدوليةالتنافس املحموم للقوى اإل •
 



كل االستعدادات من أجل وأبدت  كبيرةبذلت القوى السياسية جهوًدا املرحلة  فهمها ملتطلباتوانطالقا من 

 مهًما يكون  أننأمل ل إلى هذا االتفاق الذي التوص
ً

 .املعارضة اإلرتريةفي نضال قوى فصال

 أهداف عملية التنسيق:  .1

إسقاط نظام )هقدف(،  ي سبيلسياسية والنضال فلاهود القوى إلى توحيد ج عملية التنسيق هدفت

. وقد تأكد لنا، من خالل مسيرتنا النضالية التي خضناها لعشرات دستوري  ديمقراطينظام وإقامة 

نضال ال، ال يتحقق إال عبر وسيادته نادبال استقالل و  ايل الوحيد لصيانة وحدة شعبنالسنين، بأن السب

وتسريع لتحقيق تطلعات شعبنا، ة نضال استراتيجيه مشتركة خطمن وضع د ب كان الشترك. لهذا امل

 ..سقاط النظام الديكتاتوري ا الخطى باتجاه

ا من الحقائق املذكورة أعاله فإن 
ً
 اتفقت على ما يلي: املوقعة أدناه القوى وانطالق

 اس يسي تآلفبأهمية قيام إيماًنا دخول في حوارات مستمرة وعمل دؤؤب وإجراء دراسات ضرورية ال (أ

  .ضم كافة قوى املعارضةي عريض

 ذكورةاملختلفة الت النضالية املفي املجاتكوين فرق عمل مشتركة  من خالل القيام بعمل تنسيقي (ب

 .دناهأ

 املشتركةرامج الب التي يناط إليها تنفيذ العمل فرق البشرية واملادية إلقامة  مكانياتاملساهمة باإل  (ج

  فق عليها.املت

، وتكون قتنفيذ البرامج املشتركة بدون عوائالخاصة ب توجهاامل إعدادتولى تتنسيقية  لجنة كوينت (د

 .عمل مسؤولة أمامهاال فرق 

 ، عملالفرق و  لجنة التنسيق إقامة .2

إعداد  يتم، تعيشه الذي وضع املتردي مخرج من ال وإيجاد املخاطر املحدقة بها نتشال البالد منمن أجل ا

من و  .أدناهاملذكورة و  لفةالنضالية املخت املجاالتفي  اإلشراف عليها وإقامة لجنة تتولى ةتنسيقي برامج عمل

حجم ق العمل ر فسيقية و عتبار أثناء إقامة اللجنة التنينبغي أن يؤخذ في اال  فعالتنسيقي أجل القيام بعمل 

يتم مار هذا املض وفي ات.در للكفاءة والقأكبر  أهمية، مع إيالء ووزنهاتعدد القوى السياسية يات و وإمكان

 القوى ذات البرامج السياسية املتشابهة على التوصل إلى الوحدة اإلندماجية. تشجيع
 

  : التنسيقية لجنةال (أ

وتنخرط في العمل على تنفيذ برامجها، وتشرف . قملوقعة على االتفاا من القوى  اللجنة التنسيقية تتشكل

 لها.  ا رئيًسابين أعضائهمن تار ختو  بالتوافق، وتتخذ قراراتها على فرق العمل التي كونتها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    :العمل فرق تكوين  (ب

. هامةفي املجاالت النضالية ال عمل فرق شكل  على سرعةب بعد هذا االتفاقعمل القوى السياسية ت

   . ة لهااملهام املحددمسؤولياتها في ، وتنحصر والقدرات اتعلى الكفاء العمل هذهفرق ويستند إقامة 

 في املجاالت النضالية التالية:  تكون  فرق العملج( 

 على الصعيد الدبلوماس ي .1

 ى الصعيد اإلعالميعل .2

 ريةبئة الجماهيعلى صعيد التع .3

 على صعيد املعلومات واملتابعة .4

 ا حسب الضرورة. ق حولهومجاالت أخرى يتم االتفا .5

 السقف الزمني: .3

يوًما، ويتم تكوين فرق العمل  30اوز ال تتجنسيقية خالل فترة ل اللجنة التيتشكيتم اق التوقيع على االتفبعد 

 يوًما.  60 في غضون 

 

 التوقيع     لجبهة /                               املظلة السياسية / التنظيم/  ا اسم
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 ____________________      اإلرتري حزب الشعب الديمقراطي  .3

 ____________________     طيالديمقراتنظيم الوحدة للتغيير  .4

               ____________________     العدالةاالتحاد اإلرتري من أجل  .5
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