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اإلرترية   الوطني  اإلنقاذ  لجبهة  املركزي  املجلس  الثالث  اعقد  الدوري  منجتماعه  الفترة  أكتوبر    18إلى    16  خلل 

و 2020 فكان  .  عقده  مقرًرا  االجتماع  العاهذا  من  األول  الربع  أن  الجاري م  ي  إال  ك انتشار،  دون و جائحة  حال  رونا 

 ذلك.

بداية أعماله   و   استمعفي  التنفيذية  والهيئة  تقارير سكرتارية املجلس املركزي  إلى  واملتابعة  هيئةاملجلس  اقبة   ،املر

  ، للمجلس الدوري الثاني    االجتماعإذ وقف على مدى تنفيذ مقررات وتوصيات    تقرير،وناقش بإسهاب محتوى كل  

،  واملوضوعيةبالشفافية    الجوانب اإلداريةتناول  . كما  ملنصرملى مجمل األداء التنظيمي خلل العام اوقف عا  كم

العالمبًدا  مشي حول  التنظيم  فروع  إلى    . أداء  املجلس  دعا  السياق  هذا  االستغلل وفي  لوسائل    ضرورة  األمثل 

التنظيم  االجتماعيالتواصل   في  الجماعي  العمل  روح  يخدم  املؤسس ي    ون د  ،بما  بالعمل    واالنضباطاإلخلل 

 ا من القرارات بغية تحقيق ذلك. عددً  جتماع واتخذ اال  .، وتفعيل األطر التنظيميةالتنظيمي

  
ً

حكم    ملواطن اإلرتري في ظلاحياة  ناقش بإسهاب    األوضاع الراهنة في إرتريا، حيث  عندوقد توقف االجتماع مطوال

، وجعلته من أبسط حقوقه اإلنسانية  ناشعب  حرمتهذه الطغمة  اع على أن  أكد االجتم. وقد  الطغمة االستبدادية

مأساوية   ظروف  في  مض ى.  يعيش  وقت  أي  من  االجتماع  أكثر  أدان  الكما  سيادتنا    اتوريةديكتالطغمة  لتعريضها 

إطالة  خللالوطنية   في سبيل  بأن    .  أمد حكمهاطر، وذلك  الحرو سورأى االجتماع  وراء اختلق  الطغمة  ب  عي هذه 

دول   في  الفتن  سياق    يأتي  وار الجوإشعال  املشبوهةفي  وبوطننا.  أجندتها  بشعبنا  األذى  إلحاق  في  والتي ستسبب   ،

االجتم ناشد  و اع  وعليه  املتحدة  وااألمم  األفريقي  وكافة  بو األور تحاد  الاالتحاد  باأل امل   الدول ي،  والسلم  هتمة  من 

رحاها  لتي دارت  اثية  حرب العبجربة التتكرر ت  حتى ال في إرتريا    لطغمة الديكتاتوريةغط على ا، ملمارسة الضيينالعامل

ي  لط شعبنا في أتون حرب  يور م، و 1998في   ل الجوار واملجتمع دو   دعا االجتماع  امك    أية مصلحة.  منها شعبنا ن  ج  ن 

  ا. ديكتاتوري الجائر في بلدنإلى االلتفاف إلى معاناة شعبنا في ظل الحكم ال الدولي 

وما يعانيه من مجاعة ،  شعبنا من حصار ظالم بحجة جائحة كرونا  هيتعرض ل  الشديد ملاعن قلقه  أعرب املجلس  

   ،جراء ذلك
ً
لى أن هذا  وأكد االجتماع ع  وفي ظل تعتيم إعلمي تام.  ،ا إزاء تلك املعاناةدون أن يحرك النظام ساكن

ياة شعبنا  بالغة في ح  عنها أضرار    تجمنحيث    مضت،النهج يأتي استمراًرا لسياسيات النظام على مدى ثلثة عقود  

، الحاكمةكتاتورية  غمة الديطت التبن   االجتماعيالصعيد  على  ف   االجتماعية واالقتصادية والسياسية.  صعدةأل لى اع

يعرفه املنتجة  سياسة    كافة املهتمين،  كا  الفئة  إرتريا من  إلى    من خلل دفعتفريغ  البلد  الشباب  ا عن  مغادرة 
ً
بحث

ا من  ملذ آ
ً
النهج املدمر للطغمة الحاكمة  إدراكه لمن. وانطلق  ؤية االستراتيجية لتنظيمنا،الر اًدا على  واستن هذا 
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ط  ا تريا بإسقداث تغيير جذري في إر إلح   تصعيد النضالو   حشد الطاقات  إلى   ير قوى التغي  جلس املركزي كافةدعا امل

إق القائم  النظام    ة.يالرخاء والرفاه  ا ملواطنيه حققت،  تقرار واالسدالة والسلم الع  اتسودهدولة امة و

فيه تتفاقم  الذي  الوقت  يمعاناة شعبنا    وفي  الدباستمرار،  النظام  فيه  مع  يواصل  املشبوهة  في علقاته  كتاتوري 

ي  مااملجلس املركزي    أدانقد  و   ،البلدين  بين  " السلم  يةتفاق"ا  سمي بـعلى خلفية ما    ثيوبية،اإل  لحكومةا صرح  ظل 

ذ منذ  النظام  رأس  أكثر  به  في  الحين  مناسبةلك  ت  من  مواقف  ا  عكسمن  التآمري  بوض توجهه  ينال  من  لذي  وح 

اإلرترية مهرً يو   ،السيادة  شعبنا  قدمها  التي  الباهظة  بالتضحيات   ستهين 
 
مستحق الا  ا  كرامته و   ستقللهتحقيق 

ثلثة عقود على   النظام على مدى  بل درج  ليس هذا فحسب  لشعبنااالوطنية.  اإلنسانية  الحقوق  أبسط    ،نتهاك 

ف باآلالف  السجو فزج  واملعي  محاكماتن  دون  دفع   ، تقلت  مما  الشباب  على  املفتوحة  اإلجبارية  الخدمة  وفرض 

اآلالف إلى    بمئات  القانون منه  وحكم  اإلنسان  وحقوق  الحريات  قضايا  أن  من  وبالرغم  مرغمين.  البلد  مغادرة 

والت تأمين  و   االستقرار تحقيق  و  األساسية  من  الخدمات  مجتمع،أي  أولويات  نمية  أي  في     دولة 
 
ت أنها     د  ع  إال 

ً
في  ا  ترف

 سياس. إبلدنا في ظل نظام  

افق  الوطنية  املسؤولية  بروح  املجلس  أشاد  اإلرترية  املعارضة  أوضاع  وحول  .  املرحلة  هذه  في  بينها  السائد  والتو

  للضطلع   املعارض   الوطني   العمل  وتيرة  رفع   في  خللها  من   تسهم  بينها   فيما  مشتركة  أطر   خلق  نحو   الجاد  وسعيها 

 ورهادب

، اإلرترية   املعارضة  تنظيمات  وبعض  تنظيمنا  بين  تمت  التي  الحوارات   نتائج   بعمق  املجلس  درس  االتجاه  هذا  وفي

 على   شدد  ، في الوقت نفسه،أنه  إال   تمخضت عنها.  النتائج اإليجابية التيب  مشيًدا  الحوارات  هذه  أهمية  علىأكد  و 

على   مع  ،الفاشلة  النماذج   تكرار   فيتل  بغية  بعمق  السياق  هذا   في   السابقة  التجارب  على   الوقوف   أهمية   التأكيد 

  من   تتمكن  حتى  اإلرترية،  املعارضة  قوى   بين  املشترك   الوطني  العمل  تعزيز   شأنها   من  أساليب  ابتداع  ضرورة

حاضر   التي  واملخاطر   للتحديات  بجدارة   التصدي الدوري  .   وبلدنا  شعبنا  ومستقبل  تهدد  االجتماع  أعرب  وقد 

للمجلس     السياسية   القوى   داعيا  ،يليها  بما  القيام   اإلرترية  الوطني   اإلنقاذ  جبهة   استعداد  عن  املركزي الثالث 

  منذ   شعبنا  إليها  يتطلع  التي  النوعية  النقلة  إلحداث  والقدرات  الطاقات  وحشد   لتوحيد  عامة  اإلرترية  واملدنية

 .مض ى وقت  أي من ر الحاضر أكث الوقت في  اتيةمو  تبدو  الفرصة  أن خصوصا  عقود،

أن   الوطنيوبما  الديمقراطي    اإلرتري   املجلس  مظلة    يعتبر للتغيير  تضمأكبر  سياسية    وطنية  وأحزاب  تنظيمات 

داخل هذه املظلة املكونات  بين    لتقارب الذي يحدثن ا، فإوممثلين عن الجاليات اإلرترية  مدنية وطنيةومنظمات  

 ، فض ا لوحدة بين مختلف القوى السياسيةعد دافعً ي  
ً

ويقوي من تماسك    من تكاثر القوى السياسية  حدي  على أنه  ل

اإلرتري  الوطني  املجلس  القناعة  انطلقاو .  وفعالية  هذه  اإلرترية    قامت  من  الوطني  اإلنقاذ  هذا  جبهة  في  بمبادرة 

ل  فاق العمل من أج آبحث  مهمتها الحوار مع القوى الوطنية داخل وخارج املجلس الوطني ل  ، وشكلت لجنةاالتجاه

السياق أشاد املجل    .حشد الطاقات الوطنية افًيا ملا وصلت   الذيالحوار  س بتقرير لجنة  وفي هذا  تضمن شرًحا و

   وتدفعه قدًما إلى األمام. تسهم في تطوير العمل الوحدوي وبناًء عليه وضع خطة عملية . إليه الحوارات
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ر بشكل خاص  دول الجواسائدة في  األوضاع البعمق  جبهة اإلنقاذ  تناول االجتماع الدوري الثالث للمجلس املركزي ل

عام بشكل  األحمر  البحر  وحوض  األفريقي  القرن  منطقة  تشهده  وفي  جيو  وما  صراعات  من  سياسية  -املنطقة 

   . لى حاضر ومستقبل إرترياعوتأثيراتها 

في  و األوضاع  استعراض  وبعد  السياق  هذا  بين  إثيوبيافي  القائم  إقليم  الحك  والخلف  وحكومة  الفيدرالية  ومة 

ا مع موقف تنظيمنا بعدم التدخل في الشأن الداخلي ألية دولة، وباعتبار أن ما يجري في إثيو ،  رايقت
ً
 د  عبيا ي  واتساق

ا،   إثيوبي  ا  داخلي  ا 
ً
ب اال استنكر  شأن بها  شدة  جتماع  يقوم  التي  الديكالتدخلت  الشأن    في  اإلرتري تاتوري  النظام 

ة إلى السعي من أجل حل خلفاتها بما يخدم مصالح الشعب  يوبي طراف اإلث الجتماع األ ثيوبيا. كما ناشد اداخلي إلال

للمجلس   ومكوناته املختلفة وتحقيق السلم واالستقرار فيها. كما ناشد االجتماع الدوري الثالث   الشقيق   اإلثيوبي

في إثيوبياالسلطات اإلثيوبية املعنية بحماية املواطني  املركزي   أعضاء املعارضةهم  في مقدمت، ون اإلرتريين املقيمين 

 القمعية.   اإلرتري  من ملحقة أجهزة النظام رية الذي يناضلون من أجل التغيير الديمقراطي في بلدهم، الوطنية اإلرت

املركزي  املجلس  قام  الس ب  كما  الوضع  السودانتقييم  في  القائم  و ياس ي  أن  أ ،  في  أمله  عن    ودان ساليتمكن  عرب 

، ناأم و   وحدة وحرية  ني منلشعب السوداإليه ا  صبو ويحقق ما ي  خه،لحرجة في تاريا  من تجاوز هذه املرحلة  الشقيق

س  ذلك  أن  على  له  يمؤكًدا  اكون  في  كبير  املنطقة.  دور   وأمن  الشديد   وقدستقرار  أسفه  عن  املركزي  املجلس  عبر 

، داعًيا جميع األطراف إلى تغليب الحكمة فيهدمة  حتألحداث املؤسفة التي يشهدها شرق السودان والصراعات املل

ال بالحواروالسعي من أجل حل  السياق  خلفات  يتر   املركزي   املجلس  اجتماعأعاد  . وفي هذا  دد إلى األذهان ما ظل 

طغمة إلى تورط ال  بقوة  أن قرائن عديدة تشير ب  مختلفةوداوئر  في السودان  أبناء الشرق  لدى قطاعات واسعة من  

قرار  ستة اال ذلك بغية زعزعتأجيج الصراعات بين املكونات االجتماعية في شرق السودان، و في إرتريا في الديكتاتورية 

القيادات    ناشد املجلس املركزي لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرتريةوقد  .  تلك املكوناتبين  عبر خلق الفتن    في السودان

، وتربطنا بأهله وشائج الدم والقربى  ستراتيجي إلرترياذي نعتبره العمق اال السياسية واألهلية في شرق السودان، وال

كما   .ترض ي جميع األطرافإلى إيجاد حلول  الحوار  عبر    إلى تغليب صوت العقل والحكمة والسعي  واملصير املشترك

  اللجئين اإلرتريينفصائل املعارضة اإلرترية و   التي تتهم فيه  السودانية  بعض األطراف  زاعمه من مأعرب عن دهشت

الدائر   الصراع  في  املبالتورط  أكد  وقد  السودان.  شرق  التاريفي  بأن  املركزي  ل  خ  جلس  الالطويل    جئين ل تواجد 

 اإلثيوبي  هم االحتلل  ن أجبر الذي  اإلرتريين
ً

،  إلى اللجوء إلى السودان  التحرير    دبعثم الحكم الديكتاتوري الجائر    أوال

، بأنهم كانوا وال  ال يدع أي مجال للشك  ، يثبت بماية اإلرترية على مدى عقود في السودانفصائل الوطنتواجد الو 

 على الحفاظ على  الدائم   الشقيق، مع حرصهم ان  في الشؤون الداخلية للسودالتورط    عن  يزالون ينأون بأنفسهم

      صيانة وحدته الوطنية. االجتماعي و  نسيجه تماسك

ا  املجلسوحول  دعا  والدولية  اإلقليمية  الخلفات  املركزي   ألوضاع  وحل  الحوار  إلى  وليبيا  اليمن  في  النزاع    أطراف 

 الطرق السلمية وإنهاء حالة الحرب التي يدفع فاتورتها الشعبين اليمني والليبي.  الحوار وبب بينها
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للسود وبخصوص   شكره  عن  املركزي  املجلس  أعرب  اإلرتريين  و اللجئين  على    استضافتهمعلى  واليمن  ثيوبيا  إان 

كما  مأراضيه عن  ،  العبر  لكافة  أيًضا  واملنظمات  تقديره  والحكومات  قضايا  دول  مع  تفاعلت  التي  العالم  حول 

الدولي واملنظمات ذات الصلة بتقديم املزيدفي الوقت نفسه    ، مطالًبااللجئين اإلرتريين من الدعم اللزم    املجتمع 

املجلس    لهم. أهاب  اكما  حياة  تأمين  الليبية  ليبالسلطات  في  السبل  بهم  تقطعت  الذين  اإلرتريين  بيا  للجئين 

ويتعرضون ملخاطر تهدد حياتهم على أيدي عصابات البشر. وتقديم ملفاتهم للمنظمات املعنية ملعالجة أوضاعهم  

 بما ينسجم مع مواثيق حقوق اإلنسان. 

 لقوى الوطنية املعارضةافي دول املهجر وكافة  في الداخل و  املركزي شعبنادعا االجتماع الدوري الثالث للمجلس  و 

لو  ال  للعمل  املدنية  واإلداراتاألمنية  واألجهزة    اإلرتري   الدفاعجيش    قواتاملنتسبين  من  الخلص  أجل  ام  نظ من 

فاظ على املكتسبات الوطنية وفي مقدمتها السيادة الوطنية التي  ها منه للحإرتريا وشعبإنقاذ  الديكتاتوري القائم و 

 يتلعب بها النظام. 

عضوين في  سكرتارية املجلس املركزي والهيئة والتنفيذية و تخب االجتماع  انوضع برنامج مرحلي و   أعمالهوفي ختام  

اقبة واملتاهيئة    .بعةاملر
 

 شعبنا! لالنصر للنضال العادل 

 ! تورية الحاكمةمة الديكتاالسقوط للطغ

 ملجد والخلود لشهدائنا ا
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