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 السابع للهيئة التنفيذية  ي جتماع الدور بيان ال 

  لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية
 

الثالث   الدوري  اإلجتماع  املركز عقب  ا  ي للمجلس  اإلرتريةإل لجبهة  الوطني  الهيئة    ،نقاذ  عقدت 

من  االتنفيذية   الفترة  في  السابع  الدوري  الحالي  8  –  7جتماعها   ا ماعهاجتاستهلت  حيث  ،  نوفمبر 

 جلس املركزي لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية،، عضو املإبراهيم محمد نور   /بالترحم على روح املناضل

 .  من أجل شعبه ووطنه  طويلةال  مسيرته النضاليةة  ، مثمن10/2020/ 27 في الذي وافته املنية  

وضاع  ال   تطوراتليم عميق  قام في البداية بتقيجدول أعماله، حيث  لى مناقشة  ثم انتقل االجتماع إ

إثيوب الجارة  وحكا  يفي  املركزية  الحكومة  بين  عسكرية  مواجهات  تشهد  تالتي  إقليم  وما    قراي،ومة 

دالئل القوية التي تشير إلى  ظل ال، وخاصة في  يمكن أن تشكله من مخاطر كبيرة على شعبنا ووطننا 

 عن قناعته   االجتماع  ربعقد  و   إلثيوبيا.في هذا الصراع الداخلي  في إرتريا  ديكتاتوري  تورط النظام ال

،  ة أخرى التدخل في الشؤون الداخلية لدول تهمه مصالح شعبه ووطنه ينأى ببالده عن  نظام    بأن أي 

باملواثيق   الالتزاًما  تنظم  التي  الدولية  الدول.  والعراف  بين  إلقناع  يسعى  أن  يمكنه  و بل  عالقات 

   ،السلميةتهما بالطرق  الحل خالف  املتصارعة  الطراف
ً

النار و    منبدال لعب دور في  صب الزيت على 

ويالت    بالدهب  يتجنل   ،بينهما  حربشعال  إ املدمرةونتائج  الحربمن  أنها  بيد  الطغمة    سلوك  . 

الحاكمة إرتريا  الديكتاتورية  العقالني.    في  التوجه  مثل هذا  انتهاج  البعد عن  ولذلك فمن  بعيد كل 

في    هامن خالل تدخل  لهذه الطغمة  اتلةلقا  السلبيةالخطاء  ت  ذاا لتكرارً طبيعي أن نشاهد اليوم  ال

 في موقف خطير وحرج.   وسيادته الوطنية  مما يضع بالدنا،  الشؤون الداخلية اإلثيوبية

أكدو  التنفيذية  قد  الهيئة  أن  ت  اإلرترية  هةجبعلى  الوطني   نطا  ،اإلنقاذ 
ً
مو الق من  املبدئي  ا  قفها 

الش  والثابت في  التدخل  بعدم  الداخلية  القاض ي  موا ،  يرللغؤون  بشدة  هذا    قفتدين  في  النظام 

بشلألضة  يتاريخالسؤولية  املوتحمله  ،  السياق تلحق  قد  التي  و رار  و بعبنا  الو ببالدنا  نية  طسيادتنا 

املغامر  جراء النهج  و   وأهابت.  هذا  اإلرترية  قوات  ببشعبنا  اإلرتري الدفاع  عام  والشباب    بشكل 

  الهيئة التنفيذية   هيبت    اكم  جي.خار في صراع  كطرف  بالدنا    حامإق  ورفض  ،وقف الوطنيالتمسك بامل

، شعبنا وبالدنامصالح    حميتوطنية  تخاذ مواقف  اضرورة رص الصفوف و املعارضة اإلرترية ب   قوى ب
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إرتريا  وت تجنيب  إلى  ال م ؤدي  محي   ضاعو خاطر  في  أيضً كما    طنا.املتفجرة  في  دعت  النزاع  أطراف  ا 

  جاد  عي من أجل إيالسقل و حتكام لصوت العاال ضرورة  إلى  إثيوبيا  
 بالطرق السلمية. ا  خالفاتهل  حل 

ال الهيئة  تناولت  التنظيمي  الصعيد  بالتفصيل قرارات وتو وعلى  في تنفيذية  املركزي  املجلس  جيهات 

اإلداري    نم،  ذلكلتنفيذ    ة عمل مرحليخطة    مختلف املجاالت. وقامت بوضع تطوير الداء  خالل 

ل  مواصلةوالتنظيمي و  الطر  الجهود  وكافة  يادة والكوادر  لقا  فعالة من  مشاركةب  التنظيميةتفعيل 

 .  عضوية التنظيم

يخص   فيما  للمؤتمأما  التحضيرية  اللجنة  الرابعتشكيل  التنظيمي  قر  الذي  الدوري  رر  ،  اإلجتماع 

  د أكد ق. فتشكيلهاب  التنفيذيةلهيئة  سكرتارية املجلس املركزي واتفويض    ي الثالث للمجلس املركز 

   .  لتنفيذ هذه املهمة  مستمرةمشاورات  ب  يئتين تقوماناله  االجتماع بأن

التنفيذية  االجتماع  وتطرق  للهيئة  السابع  مع عدد  من    ةالوحدإلى مسألة تحقيق    بإسهاب  الدوري 

مؤكًدا  ،  لجنة الحوار  اتجخر م مصادقة املجلس املركزي على  تناًدا على  اس   ى الوطنية اإلرتريةالقو 

 ات.تنفيذ تلك املخرج  من أجل   عى جاهدةسوف تسالهيئة التنفيذية  ن  أ  على

التنفيذاوفي ختام   الهيئة  في  ضويةع  ةبجتماعها دعت    الالتي كانت و و ،  أنحاء العالم  افةك   التنظيم 

بواجبتزال   التقوم  و اتها  من  التنظيميةوطنية  ا 
ً
املتقدم  انطالق الوطني  ملصوإخال   وعيها  بادئ ها 

 تنفيذ الخطط والبرامج املوضوعة.   من أجلا  ورفع وتيرة عملهة جهودها  فإلى مضاع  التنظيم،
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