إقليم شمال أمريكا لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية
يعقد مؤتمره في مدينة أوكالند
ُعقد في مدينة أوكالند بالواليات املتحدة ألامريكية يوم الجمعة  02أبريل  0202مؤتمر إقليم شمال أمريكا
لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية تحت شعار " تعزيز الدور الوطني لتنظيمنا من أجل إنقاذ الشعب والوطن"
بمشاركة ممثلين لفروع التنظيم من مختلف املناطق في الواليات املتحدة ألامريكية و ممثلين لفرع كندا
عبر وسائل الاتصاالت الحديثة .وشارك في املؤتمر املناضل الدكتور يوسف برهانو رئيس الهيئة التنفيذية
لجبهة إلانقاذ واملناضل ألم سيوم نائب رئيس املجلس املركزي واملناضلين رمضان صالح وجمال آدم
سنغال وصالح سعد أعضاء املجلس املركزي للتنظيم.
ناقش املؤتمر الظروف التي مر بها إلاقليم أثناء أزمة التنظيم التي أعقبت املؤتمر الثاني لجبهة إلانقاذ.
وأكد املؤتمر انه وعلى الرغم من أن تلك ألازمة أثرت على وحدةعضوية التنظيم
في إلاقليم إال أن بصمود هذه العضوية وتمسكها باملبادئ الوطنية والديمقراطية
للتنظيم استطاعت تجاوز تلك ألازمة وساهمت بفعالية في إخراح التنظيم من
ألازمة التي عصفت به .وقد أشاد املؤتمر بالجهود التي يبذلها التنظيم في تعزيز
دوره الوطني ،وعلى وجه الخصوص تصعيد املواجهة مع النظام داخل الوطن،
وبذل الجهود من أجل تحقيق وحدة قوى املعارضة الوطنية .وبعد مناقشة كافة
البنود املدرجة على جدول أعماله ،اتخذ املؤتمر ً
عددا من القرارات املرتبطة بتعزيز نشاط التنظيم في
شمال أمريكا وبرامج عمل للمرحلة القادمة ،ثم اختار قيادة لإلقليم تتولى تسيير العمل التنظيمي في
شمال أمريكا حتى انعقاد املؤتمر إلاقليمي القادم،
ثم أعطيت الفرصة للدكتور /يوسف برهانو الذي استهل حديثه باإلشادة بالدور الذي لعبته قواعد
التنظيم في شمال أمريكا في الحفاط على التنظيم وتعزيز دوره النضالي .ثم تناول باقتضاب مخرجات
املؤتمر التنظيمي الثالث الذي عقد في أكتوبر املاض ي والدور املنتظر من عضوية التنظيم في تنفيذ قرارات
وتوصيات املؤتمر .وأشار ً
أيضا إلى النشاط الذي قامت به قيادة التنظيم منذ انفضاض املؤتمر إن كان
على مستوى إعادة تنظيم مؤسسات التنظيم أو تفعيل العمل الداخلي ،فضال عن بذل جهود كبيرة من
أجل إخراج املجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي من حالة الجمود التي يعيشها بإحياء مؤسساته

وإلاسراع في عقد مؤتمره الوطني الثاني ،وكذلك التواصل مع جهات خارجية صديقة لنقل معاناة شعبنا
في ظل النظام الديكتاتوري القائم وتنوير تلك الجهات بالنضاالت التي تخوضها قوى التغيير الديمقراطي،
ً
مؤكدا على أن التنظيم يسير بخطوات إيجابية نحو الهدف الذي تنشده قواعده وجماهير شعبنا التواقة
للتحرر والانعتاق.
ومن جانبه ذكر املناضل ألم سيوم نائب رئيس املجلس املركزي لجبهة إلانقاذ الوطني أن املؤتمر الثالث
ً
ناجحا بكل املقاييس ،إن على املستوى تنظيم فعالياته أو مناقشات أعضاء املؤتمر التي
للتنظيم كان
اتسمت بالوضوح والشفافية وبقدر كبير من الشعور باملسؤولية الوطنية الكبيرة امللقاة على عاتق جبهة
إلانقاذ الوطني في تخليص شعبنا من براثن النظام الديكتاتوري القائم .وأضاف املناضل ألم سيوم أن
التنظيم منفتح على الحوار مع كافة القوى الوطنية للوصول إلى رؤية موحدة للعمل الوطني املشترك إن
ً
مؤكدا على أن اللقاءات التي يجريها التنظيم مع كافة ألاطراف
على مستوى أمريكا أو في كل أنحاء العالم،
الوطنية خلقت ًّ
جوا من التقارب سينتج عنها بالتأكيد التنسيق بشكل يؤدي إلى املساهمة في تعزيز
النضال الوطني الذي تخوضه قوى التغيير الديمقراطي إلارتري.
وقد اتسم اللقاء بروح رفاقية سادتها الشفافية والصراحة والحرص على الاستمرار في بذل العطاء
وتصعيد النضال من أجل تحقيق أهداف ومبادئ التنظيم.
وبعد إنهاء رئيس الهيئة التنفيذية ونائب رئيس املجلس املركزي كلمتهما واملداخالت القيمة ألعضاء
القيادةُ ،منحت الفرصة لعضوية املؤتمر للتعقيب والاستفسارات  ،حيث قدمت آراء بناءة إن على
مستوى العمل التنظيمي أو العمل الوطني بشكل عام.
هذا وسوف يواصل املناضل الدكتور يوسف برهانو جولته في عدد من الواليات ألامريكية وكندا ،حيث
من املقرر أن يجري لقاءات مكثفة ألعضاء التنظيم والجماهير إلارترية.
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