المبادرة العالمية لتمكين الحركة الشعبية اإلرترية)(GI
بيان صحفي
دعما لحركة ياكل الشعبية اإلرترية
و منتدى الحوار اإلرتري للعدالة في مينيسوتا
مع بداية العقد الجديد وسنة جديدة  ،فإن بلدنا المحبوب إرتريا وشعبنا العظيم تحت نير النظام
المستبدين في أسمرة يعانون من مؤامرات وإخضاع متجدد تحت اسم "اتفاقية السالم" مع
إثيوبيا .يقوم النظام بتضييق الخناق على أمتنا وشعبها بسياساته الهمجية .إن بلدنا يخضع
لسيطرة رجل واحد وينتقل من ال حرب وال سالم إلى مشاريع سرية ومخفية باسم "السالم و
 ."Medemerيجري إفراغ بلدنا من شعبه والسيادة الوطنية اإلريترية تتعرض للخطر من
قبل النظام الذي يهيمن عليه رجل واحد .إن جميع اإلرتريين الذين يناضلون من أجل العدالة
بشكل عام والشباب اإلرتري النشط على وجه الخصوص ينهضون من أجل إنقاذ األمة
والسيادة الوطنية بإعالن ياكل  /كفى  /كفاية عن النظام االستبدادي والخيانة.
كان عام  2019عا ًما رائعًا للنضال من أجل الخالص والحرية والعدالة .اإلرتريون في الشتات
يتصاعدون ويحشدون جهودهم إلزالة النظام ؛ وحماية السيادة الوطنية اإلرترية عن طريق
تحويل إرتريا إلى الديمقراطية الدستورية .تعمل حركة كفاية الشعبية في الشتات وحركة فنكيل
الناشئة داخل إريتريا على تشجيع اإلرتريين داخل البالد وخارجها ؛ وحولت حركة المقاومة
إلى مستوى أعلى.
بعد التعبئة الناجحة لجميع قطاعات المجتمع اإلرتري  ،شرعت حركة ياكل الشعبية في تنظيم
اإلرتريين على المستويين المحلي والقطري .انتشرت المجالس المحلية والوطنية  Baitos /في
مختلف البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وكندا والسويد
والدنمارك ودول أوروبية أخرى .سنّت المجالس  Baitos /المنشأة برامج تنظيمية وهياكل
تنظيمية ولوائح لمجالسها .عالوة على ذلك  ،تتشاور المجالس على المستوى القطري فيما بينها
لتنسيق أنشطتها وإنشاء حركة كفاية شعبية عالمية من أجل إنقاذ السيادة اإلرترية وتحقيق
الحرية والعدالة في إرتريا.
واجهت التجربة الجديرة بالتعبئة والتنظيم تحديات هائلة .يجب أن تواجه عقبات متعددة كتجربة
جديدة .وتنمو عضويا باستخدام الموارد الديناميكية والغنية للشباب والنساء والمثقفين من جميع
مناحى الحياة .إنه تحد كبير لجلب الناس من خلفيات متنوعة وأجيال متعددة  ،وسن برامج
وخطة عمل مشتركة فعالة .ال شك أن منحنى التعلم يتطلب وقتًا وجهدًا وتفانيًا من جميع
المشاركين .كجهد مشترك لجميع الناشطين المتفانين  ،ونتيجة للمناقشات المكثفة والمداوالت

الساخنة واالنتقادات البناءة  ،تمت مواجهة التحديات وحركة كفاية الشعبية على أرض صلبة.
تنتقل إلى حركة كفاية الشعبية في جميع أنحاء العالم وتستعد لتنفيذ برامجها وأنشطتها
اإلستراتيجية .لديها فرصة كبيرة ومسؤولية تاريخية لتوحيد اإلريتريين في الشتات من أجل
هدف فريد يتمثل في الخالص اإلرتري واالنتقال الديمقراطي.
تحيي المبادرة العالمية ( )GIالتفاني والجهود الهائلة التي يبذلها جميع الناشطين المواطنين
(الذين ينحدرون من خلفيات سياسية ومدنية ومجتمعية مختلفة) من أعضاء كل بيتو وممثليهم
المنتخبين .المجالس المحلية في جميع أنحاء العالم هي المصدر والمالك الشرعي لحركة كيفال
الشعبية .الممثلون المنتخبون هم خدم للمجالس المحلية المماثلة لـ  QUADEREوضباط آخرين
من قرية إريترية  /عدي  /عاد  /آري.
انطالقًا من تقاليدنا العزيزة وثقافتنا المدنية الغنية لكل المجتمع اإلرتري  ،ندعو جميع
اإلرتريين الذين يناضلون من أجل العدالة في الشتات إلى المشاركة بنشاط في مجالسهم المحلية
وانتخاب ممثليهم في المجلس الوطني ؛ واالنخراط في جميع أنشطة حركة كفاية yiakl /
الشعبية.
المبادرة العالمية ( )GIتحيي المبادرة الهامة التي جاءت في الوقت المناسب لمؤتمر
 - TempoAfricالمصالحة الذي أنشأ منتدى المصالحة اإلرترية للعدالة مينيسوتا .قامت
 ERFJMبدعوة المنظمات السياسية اإلرترية  ،والمنظمات المدنية  ،وحركات كيفايا Yiakl /
الشعبية ومجموعات الدراسة .نأمل أن تؤدي االجتماعات المزمع عقدها لممثلي جميع
اإلرتريين الساعين لتحقيق العدالة  ،في جميع أنحاء العالم  ،إلى توافق في اآلراء بشأن أفضل
مسار للعمل الذي سينهي الديكتاتورية في بلدنا الحبيب  ،إرتريا
حسب فهمنا األفضل  ،فإن الهدف من هذا المنتدى هو إنشاء منصة تسمح لممثلي جميع طالبي
العدالة اإلرتريين بإجراء حوار مفتوح للوصول إلى النهج األكثر فاعلية إلنهاء الديكتاتورية في
بلدنا واالنتقال إلى الحكم الديمقراطي الدستوري.
تتوقع المبادرة العالمية ( )GIأن يأتي جميع المشاركين بفكرة حزبهم أو كيانهم بشأن أفضل
مسار للعمل .نأمل أن يكون هناك نقاش مفتوح وصريح  ،بعقل مفتوح  ،الستكشاف أفضل
مسار للعمل.
موقف المبادرة العالمية ()GI
سيشارك أعضائنا بعقل مفتوح للتعلم مما يقوله اآلخرون ؛ ونأمل أن نجد استراتيجية موحدة
يسعدنا جميعًا تبنيها .نحن على ثقة من أن المشاركين في المؤتمر سوف يتفقون على ما يلي:

.1
.2

.3

.4
.5

الحاجة إلى تشكيل ممثلين عالميين شرعيين سيتم تشكيلهم بمشاركة كاملة وفعالة من
جميع المجموعات اإلرترية المختلفة الساعية إلى العدالة
 .2أفضل طريقة لتشكيل ممثلين عالميين شرعيين هي حركة الشعوب كفاية .كحركة
شعبية من أسفل إلى أعلى  ،ستمهد الطريق لجميع طالبي العدالة اإلرتريين للمشاركة
في مناطقهم .نحن ندعم حركة كفاية الشعبية التي تشمل الجميع وفي جميع أنحاء العالم.
بعد تشكيل المجالس المحلية وانتخاب الممثلين المحليين  ،فإن الخطوة التالية هي
انتخاب ممثلين على المستوى القطري  ،من بين الممثلين المنتخبين محليًا .الخطوة
التالية النهائية هي انتخاب ممثلين عالميين في مؤتمر عالمي لجميع ممثلي البالد.
 .3ينبغي على المنظمين بذل جهد منسق ومكثف للوصول إلى جميع طالبي العدالة
اإلرتريين في المنطقة المحددة باستخدام جميع وسائل االتصال الممكنة :اإلذاعة ،
والمواقع اإللكترونية  ،واألدب  ،والمكالمات الهاتفية  ،واالتصاالت الشخصية  ،إلخ.
أن تنشر في األماكن التي يرتادها اإلرتريون  ،مثل المساجد والكنائس والمراكز
المجتمعية والمطاعم  ،إلخ بلغات مختلفة .يجب بذل جهد خاص للوصول إلى جميع
الجماعات العرقية اإلرترية  ،والزعماء الدينيين  ،والناشطين البارزين  ،والنساء  ،إلخ.
عند عقد االجتماعات  ،من المهم وجود مترجمين لمساعدة حاضري االجتماع.
مسألة تعزيز التنوع :عند انتخاب ممثلين  ،ينبغي الحرص على التأكد من أن الممثلين
المنتخبين هم من جميع قطاعات المجتمع اإلرتري من حيث المنطقة والدين والجنس
والعمر إلى أقصى حد ممكن مع التأكد من أن الممثلين المنتخبين لديهم القدرة الالزمة
من حيث العيار والوعي والخبرة والتفاني والنزاهة.

نعتقد اعتقادا راسخا أن جميع ممثلي المجموعة المدعوة سيحضرون اجتماع  25يناير 2020
لمنتدى المصالحة اإلريترية للعدالة في مينيسوتا ( )ERFJMويتداولون بشكل بناء لتوحيد جميع
اإلريتريين إلنقاذ إريتريا وشعبنا.
النصر لحركة كفاية الشعبية اإلرترية
 15يناير 2020

