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يود أعضاء المبادرة العالمية لتمكين الحركة الشعبية اإلرترية ( )GIاإلعراب عن خالص تهانينا لمنظمي
اتفاقية كفاية العالمية األولى وكذلك لمنظمي ورشة عمل معهد البحوث اإلريترية لسياسة واستراتيجية البحث
( .)ERIPSلعقد مؤتمر وورشة عمل ناجحة تم عقدها في الفترة من  31يوليو إلى  1أغسطس  2021وفي
 1أغسطس  2021على التوالي.
نتمنى للقادة المنتخبين حديثًا لحركة كفاية العالمية النجاح في الدور المهم الذي سيلعبونه نيابة عن أعضاء
حركة كفاية في جميع أنحاء العالم.
على الرغم من العقبات والحواجز العديدة  ،وصلت حركة ياكل إلى هذا اإلنجاز الناجح .نحن ندرك أن هذا
هو نتيجة العمل الجاد المستمر والتفاني والقدرة على التحمل من القادة الذين حصلوا على أقصى درجات
االحترام.
كما تعلمون جيدًا  ،تم تشكيل المبادرة العالمية  ،كهيئة مؤقتة  ،في فبراير  ، 2016بهدف تسهيل الجهود
الشعبية إلنشاء مجالس محلية وإقليمية وعالمية بغرض انتخاب قادة عالميين باستخدام نهج القاعدة الشعبية.
وقد ظهر ممثلو المبادرة العالمية في العديد من المنافذ االجتماعية  ،مثل بال توك  ،والبرامج التلفزيونية
واإلذاعية لتعبئة وتشجيع اإلريتريين على تشكيل مجالس شعبية في مناطقهم الجغرافية .عندما وقع أبي
وأسياس االتفاق السري الذي هدد سيادة إرتريا في عام  ، 2018تم تنشيط حركة ياكل وأسفرت عن تشكيل
عدة مجالس محلية ومجالس وطنية في عدة دول.
في ضوء نجاح حركة كفاية العالمية  ،نشعر أن مهمة المبادرة العالمية يتم إنجازها على الرغم من أنه ال
يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به .لكننا على ثقة من أن المهمة التي قمنا بها هي اآلن في أيد أمينة تحت
قيادة كفاية العالمية.
نشعر أن أفضل دور يمكن أن نلعبه في هذه المرحلة هو دعم وتشجيع حركة كفاية العالمية ونأمل أن يحذو
اآلخرون حذونا.
في ضوء نجاح حركة كفاية العالمية  ،نشعر أن مهمة المبادرة العالمية يتم إنجازها على الرغم من أنه ال
يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به .لكننا على ثقة من أن المهمة التي قمنا بها هي اآلن في أيد أمينة تحت
قيادة كفاية العالمية.
نشعر بأن أفضل دور يمكن أن نلعبه في هذه المرحلة هو دعم وتشجيع حركة كفاية العالمية .نأمل من
المجموعات والحركات المدنية األخرى أن تدعم حركة "كفاية العالمية" وقيادتها.
تحث المبادرة العالمية ( )GIجميع اإلرتريين المؤيدين للديمقراطية الذين لم ينضموا إلى المجالس المحلية
الخاصة بهم و ؛ أولئك الذين لم يشكلوا مجالسهم المحلية  ،للقيام بذلك على وجه السرعة .بالنسبة ألولئك
اإلرتريين الذين يعيشون في البلدان التي لم تنضم بعد إلى حركة كفاية العالمية  ،فإننا نحث بشدة على تشكيل

مجالس محلية وعلى مستوى الدولة وانتخاب ممثليكم الذين سينضمون إلى المجلس العالمي لكفاية .حتى اآلن
 ،انضمت  12دولة إلى حركة كفاية العالمية .نحن على يقين من أن هناك العديد من اإلرتريين في أجزاء
كثيرة من العالم مستعدين ليكونوا جز ًءا من حركة هدفها المساهمة في إنهاء الدكتاتورية وضمان االنتقال
الديمقراطي السلس في بلدنا .حان الوقت لالنضمام إلى حركة "كفاية العالمية".
كما نود أن نشجع قادة كفاية العالمية على بذل قصارى جهدهم لتشجيع اإلرتريين الذين لم يشكلوا بعد
مجالسهم المحلية والقطرية على القيام بذلك واالنضمام إلى حركة كفاية العالمية دون مزيد من التأخير.
اآلن  ،ما يجب القيام به هو إنشاء آلية من شأنها أن تمكن جميع اإلريتريين الباحثين عن العدالة في جميع
أنحاء العالم من المشاركة في انتخاب الممثلين العالميين الذين سيمثلون اإلرتريين في جميع أنحاء العالم.
نحن على ثقة من أن القيادة الجديدة لحركة كفاية العالمية ستتعاون مع اآلخرين إلنشاء آلية وتشكيل لجنة
ستتولى زمام المبادرة لجلب جميع أصحاب المصلحة المختلفين في معسكر المعارضة لالتفاق على عملية
انتخابات ديمقراطية شاملة.
كما كانت ورشة عمل  ERIPSاألولى في الجامعة الكاثوليكية في واشنطن العاصمة ومن برنامج Zoom
ضا نجا ًحا مذهالً .وكان من المشجع للغاية أن نرى
ألولئك الذين لم يتمكنوا من حضور ورشة العمل أي ً
العلماء والمهنيين اإلرتريين يجتمعون معًا لمناقشة القضايا ذات األهمية األساسية للوضع الحالي في إريتريا.
يطمح  ERIPSإلى إعداد دراسات قائمة على األبحاث واستراتيجيات فعالة لتحويل إريتريا إلى ديمقراطية
ولضمان االنتقال السلس أثناء إعداد المخططات ووثائق سياسة األوراق البيضاء من أجل التنمية المتسارعة
للبالد .نحث المهنيين والعلماء اإلرتريين على أن يكونوا أعضاء في  ERIPSوالمساهمة في نجاحها.

النصر لحركة كفاية العالمية
النصر للشعب االريتري!
المجد والخلود لشهدائنا!
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