
بیان صادر عن التحالف الدیمقراطي االرتري 
حول االوضاع في المنطقة 

ًوتحدیدا الیمن الشقیق أحداثا اإلفریقيتشھد منطقة القرن  عملیات عاصفة إلىتوصلمتصارعةً
ًیمن فسادا ًالحزم التي تقود فیھا المملكة العربیة السعودیة تحالفا للتصدي لمجامیع الحوثیین التي عاثت في ال

من إیران التي تسعى لفرض وإسنادوسطت على مقالید السلطة في الیمن دون أي تفویض شرعي بدعم 
. مدخل باب المندب االستراتیجيالجنوبیة والتحكم فياألحمرھیمنتھا على بوابة البحر 

في وقت مبكر وقد سبق للتحالف الدیمقراطي االرتري كمظلة جامعة لقوى المعارضة السیاسیة ان نبھ 
في أسیاسنظام الدور التخریبي الذي یمارسھ إلىالمصلحة في استقرار المنطقةومناسب كل القوى ذات 

معسكرات تدریب بمختلف إلقامةاالرتریة األراضيارتریا عبر احتضانھ للملیشیات المسلحة وفتح 
د مواطنیھا وأرضھا ، وكنا على یقین تام المستویات وتقدیم الدعم اللوجستي لھا للقیام بعملیات مسلحة ض

ستفضي الى خلق فوضى ودمار وتخریب في تلك البالد وتعرض أمنھا واستقرارھا األدواربأن ھذه 
وتضع الخطط األموالولحساباتھا الخاصة تبذل إیرانوكنا نؤشر منذ فترة أن . للفوضى واالضطراب 

أسیجة العدید من دول المنطقة منھا الیمن والسودان لتثبیت منصات تشكل رأس حربھا تمكنھا من اختراق
من قیادة الفصائل االرتریة أعضائھوالصومال وجیبوتي ، وقد أفردنا تصریحات سواء عبر التحالف او 

وضحت الدور التخریبي والخطیر للنظام االرتري في الدعم اللوجستي للحوثیین الذین كانوا ینطلقون من 
، إیرانیینمعسكرات معلومة لدینا بدقة وما كانوا یتلقونھ من تدریبات عسكریة متطورة على ایدي ضباط 

الرتریة والشاطئ االرتري لنقل المعدات والمؤن الى قد استخدمت المراسي اإیرانانًھذا فضال عن
.اسمرا نظام متكامل وواسع مع عصابات وضباط الحوثیین عبر تنسیق

صورة واضحة إزاءعملیات عاصفة الحزم قد وضع الجمیع إطالقإن ما شھده الیمن الشقیق قبل 
یمكن ان إضرارلتخفیف أیة ، مالحقتھا قبل ان تستفحل من جذورھا واألزماتالمعالم بضرورة اجتثاث 

ونحن تعتقد ان عاصفة الحزم والموقف . من ایة حرب واسعة في المنطقةاألبریاءبالمدنیین تلحق
والسالم للیمن بعد اجتثاث األمنالسعودي الشجاع قد انطلق في الوقت الحاسم واختار المسار الذي یحقق 

رأسري یمثل رتنبھ بجدیة الى ان النظام اإلن مدنھ ، ولكننا كذلك نؤكد ونالعصابات المسلحة مأذیال
االفعي لكثیر من العملیات التخریبیة وأنھ متمرس في أسالیب إنعاش ودعم العصابات عبر شبكات 

خارج المنطقة ، ولھذا نتطلع ان تلتفت كل الدول التي یھمھا امن المنطقة أطرافنسقھا مع أخطبوطیة
ارھا بجدیة للتعاون البناء والواسع مع قوى المعارضة الوطنیة االرتریة وھي القادرة على مواجھة واستقر

. لتخریبي داخل البالد وخارجھاالنظام وضرب معاقل قوتھ وتعطیل دوره ا
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