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  لهيئة التنفيذية بيان اإلجتماع الطارئ ل
*************  

  

استعرضــت .  أغــسطس الجــاري 22ا طارئــا بتــاريخ عقــدت الهيئــة التفيذيــة لجبهــة اإلنقــاذ الــوطني اإلرتريــة إجتماعــ
ومـا أوضـاع شـعبنا علـى صـعيد ضـة اإلرتريـة و من التطورات السياسية على الصعيد التنظيمي وقـوى المعارفيه جملة

وفي هذا الـصدد أشـادت الهيئـة . في ظل النظام الدكتاتوري وفي مقدمتها حالة اللجوء المستمريكابده من معاناة 
ـــة الحركـــة واإلقامـــة  ـــة بقـــرار الحكومـــة األثيوبيـــة القاضـــي بحري ـــين اإلرتـــريين القـــادرين علـــى التكفـــل التنفيذي لالجئ

   . ن األثيوبيةفي المدبمعيشتهم 
المنعقـد فـي الفتـرة ت عن إرتياحهـا لنجـاح ملتقـى الحـوار الـوطني اإلرتـري للتغييـر الـديمقراطي ربعأمن جهة أخرى 

حــول العديــد مــن توصــل إليهــا والنتــائج اإليجابيــة التــي م بــأديس أبابــا ، 2010 أغــسطس 09 يوليــو إلــى 31مــن 
التيـارات المـشاركين مـن مختلـف  من الكبير بهذا العددة جديدة  تجربيعدوال سيما أن الملتقى . القضايا الوطنية 

،   وطنـــيفـــي حـــوار، للمـــشاركة  العـــالم مـــن مختلــف قـــارات الـــسياسية والمدنيـــة والشخـــصيات الوطنيـــةوالهيئــات 
كالوحــدة الوطنيــة وآليــات التغييــر والمرحلــة اإلنتقاليــة باإلضــافة إلــى مــشروع الميثــاق قــضايا  أهــم الالمــس أجندتــهت

   . طنيالو
ـــأن لحـــوار وطنـــي جـــاد ومـــسئول فـــي جـــو ســـادته روح الـــشفافية  بحـــق وحقيقـــة ســـاحة  شـــكل الملتقـــىوأكـــدت ب

 بعقــل وقلــب الجميــع تحــدث ، حيــث صــعيدتبديــد المخــاوف علــى أكثــر مــن  ووصــوال لوحــدة الرؤيــاوالــصراحة 
فــي ظــل النظــام كبيــرة التــي تتعــرض إلــى تحــديات  الوحــدة الوطنيــة بــشأن حــول كافــة القــضايا وال ســيما ينمفتــوح

  أخــرىقــضايا ضــمن ذلــك فــي ستغاللــضمان إســتمراريته ، مــ"  سياســة فــرق تــسد العتيقــة يتبــعالــدكتاتوري الــذي 
  . أكثر من أي وقت مضى  حاضره ومستقبلهالفوارق الدينية واإلجتماعية بين مكونا شعبنا بصورة تهدد 

شــددت الهيئــة التنفيذيــة علــى ضــرورة  اإلرتــري  الكيــانبقــاءفــي  األساســيةالركيــزة تمثــل  الوطنيــة وبمــا أن الوحــدة
الـشراكة أفـق تعزيـز و  تالحم الصف الوطنيبمزيد منالتصدي بقوة لكل من يحاول المساس والنيل منها ، وذلك 

 والعمـل علـى ترسـيخ وإشـاعة اآلخـريات صخـصو، وإحترام كـل طـرف والحقوق في السلطة والثروة ة الوطنية الحق
للـشعب اإلرتـري   اإلجتماعيـة والدينيـة والثقافيـةمكونـاتالكافـة بين التعايش ثقافة الحوار وواة وقيم العدل والمسا

 .  
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 جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية
   

  



 النظـام الــدكتاتوري الحـالي بكافــة الوسـائل المتاحــة علـى أنقــاضحـول الــديمقراطي بإحــداث التوال يتـأتي ذلـك إال 
  . اإلرتريالشعب وحريات  يحترم خيارات وحقوق الذي  البديلامة النظام الديمقراطي الدستوريوإق

قطـــاع المـــرأة والـــشباب المقـــدر لحـــضور النجاحـــات الملتقـــى بـــين أن مـــن علـــى كـــذلك أكـــدت الهيئـــة التنفيذيـــة 
 شكل إضافة نوعية في هذا الظـرف التـاريخي لمـا تـشكله تلـك القطاعـات مـن أهميـة فـيوالالجئين ، مما والرعيل 
  . عملية إحداث التغيير الديمقراطي في  ويةتاريخال رمزيتها

من بعض األخطاء كأي عمل كبير بالطبع ال يخلو على الرغم من النجاح الذي حققه  أن عمال بهذا الحجم  بيد
البيان الختامي المالحظ في تطابق العدم  ذلك ومن. غير المقصودة التي تستوجب التصحيح البسيطة الهنات و

ضمان حق تقرير " ..... كذلك في بند القرارات في الفقرة الثالثة  ورد ما يلي و ، في نسختيه العربية والتجرينية
بينما حول هذا الموضوع ، وهو بخالف ما تم إقراره " المصير للقوميات في دستور إرتريا الديمقراطية الحديثة 

أكد  " :لذي جاء فيه وا الثانية  في فقرتهذات البندورد في في هذا الصدد هو ما   أقره الملتقىالذيالنص 
، وتضمن  ختيارية طوعية تحترم التعدد الثقافي والقومي والدينيإعلى أن وحدة الشعب اإلرتري وحدة الملتقي 

 من جانبنانعتقد و" حقوق كل المكونات االجتماعية لشعبنا وأكد على ضرورة تقوية واحترام التنوع االجتماعي 
 الملتقى الذي يتضمن سكرتاريةإلى محضر  بالرجوعتصحيحها  ومعالجتهايمكن وغيرها  األخطاء هذهأن 

هذه ، وتلك التي شابت  غير أن أوجه القصور    . الملتقى  تداول فيها ما تم إقراره حول القضايا التيبالتأكيد 
بة  بمثاهيوإنما ،  نجاح الملتقىال يمكنها أن تقدح في  أداء اللجنة التحضيرية التي أشار إليها أكثر من طرف

   . وظروفهم الحدث حج عادية تتناسب وأخطاء

م وإنجاح الملتقى ، في قياأسهمت التي كل الجهات بالتحية والتقدير لبهذه المناسبة هئية التنفيذية التتوجه و
وقطاعات شعبنا في دول والقيادة المركزية للتحالف الديمقراطي اإلرتري  اللجنة التحضيرية وتخص بالتحية

 قواعد جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية في كل مكان التي أسهمت بدورها في إنجاح الملتقى وال سيماالمهجر 
جاح نإنعقاد وكما تتقدم بخالص التقدير ألثيوبيا حكومة وشعبا الستضافة وتقديم التسهيالت الالزمة إل.

  . الملتقى

الوطنيـة إزاء مـا يتعـرض لـه وطنـه  تهتحمـل مـسئوليالاإلرتـري فـي كـل مكـان إلـى الـشعب فيذية نالهيئة الت  تتوجهكما
في إسقاط النظام الدكتاتوري ، باعتبار أن عملية التغييـر الـديمقراطي والمشاركة الجادة في ظل النظام الدكتاتوري 

   . فحسبهي مسئولية الشعب اإلرتري وليست مسئولية القوى السياسية 
لمفوضـية الوطنيـة المؤقتـة لالـدعم المـادي والمعنـوي تقـديم هذا السياق فإن شعبنا مدعو اليوم قبل الغد إلـى وفي 

ليحقـــق   بعــد عــام ،فـــي موعــدهإنجـــاح المــؤتمر الــوطني القــادم  األرضــية المالئمــة لعقــد وتهيئـــةحتــى تــتمكن مــن 
  .  من عقده التي يتطلع إليها شعبنا الوطنية والديمقراطية األهداف

  
  عاشت النضاالت الديمقراطية للشعب اإلرتري



  لود لشهدائناالمجد والخ
  فيذية لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية نالهيئة الت

  م 2010 أغسطس 23


