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افتتاحية العدد
املؤتمر الثالث :محطة هامة في مسيرة جبهة إلانقاذ
املؤتمر الثالث لجبهة إلانقاذ الوطني الارترية الذي عقد تحش شعار فلنعزز دور تنظيمنا إلنقاذ
الشعب والوطن) شكل محطة هامة طوت من خالله جبهة إلانقاذ صفحة من التحديات الداخلية
والخارجية وفتحش صفحة أخرى تستشرف معطيات تنظيمية ووطنية ،نأمل أن تمثل نقلة في
مضمار بناء التنظيم وتعزيز مساهمته الوطنية .وذلك بعد أن تجاوزت تحديات ما قبل املؤتمر
بفضل صمود وعطاء قاعدتها التي لم تتأخر يوما عن الوقوف مع تنظيمها في مواجهة التحديات التي
اعترضش مسيرته ،وال سيما بعد املؤتمر التنظيمي الثاني في عام 1021م .والتي تجسدت في تكالب
بعض املحسوبين عليها مع عناصر وافدة وجهات خارجية بغية وأد مسيرتها وحرف مسارها  .وبالتزامن
مع هذه التحديات رحل بعض قياداتنا التاريخية الواحد تلو آلاخر في فترات متقاربة .غير أن كل ذلك
لم يفش في عضد الانقاذيين ،بل زاد من إصرارهم في تجاوز تلك التحديات تحديا تلو آخر  ..فكان
املؤتمر الثالث الذي اعتبر بشهادة الكثيرين من أنجح مؤتمرات الانقاذ  .حيث انتقل بها من ألازمة إلى
الحل ومن الضعف إلى القوة .ولكن في ألافق تحد آخر يتطلب تالحم الجهود والطاقات التنظيمية.
وهو تفعيل ألاداء وتوحيد جهود املعارضة الارترية السياسية واملدنية بغية تقصير أمد النظام
الديكتاتوري وتحقيق التغيير الديمقراطي املنشود .وتفويش الفرصة على املشاريع الهدامة التي
تتكشف يوما بعد آخر وتستهدف الكيان إلارتري.
وبمناسبة نجاح املؤتمر الثالث لجبهة إلانقاذ الوطني الارترية تتقدم أسرة مجلة إلانقاذ بالتهنئة إلى
كل عضوية التنظيم التي كانش وراء هذا النجاح  .كما تتقدم بالشكر لكل القوى السياسية واملدنية
والشخصيات الوطنية الذي عبرت عن تضامنها مع جبهة الانقاذ إبان أزمتها.
كما ال يفوتها أن تشيد باالنتفاضة الشعبية لسكان "أخريا" في وجه النظام الديكتاتوري ورمزها
الحاج موس ى محمد نور في الحادي والثالثين من أكتوبر املنصرم دفاعا عن القيم والكرامة الوطنية.
وفي ذات السياق تنهئ أيضا الجماهير إلارترية في كل أنحاء العالم التي خرجش في مسيرات تضامنية مع
الانتفاضة الشعبية في الداخل وعبرت من خاللها عن تالحم وطني الفش  .ومثلما تؤكد التجارب
الانسانية فسيكون النصر حليف الشعب إلارتري والهزيمة للنظام الديكتاتوري الذي اغتصب وما
يزال حقوق الشعب ويدوس على قيمه وكرامته إلانسانية ،سواء طال الزمن أم قصر .
وتخصص مجلة إلانقاذ هذا العدد معظم صفحاتها للمؤتمر الثالث من خالل التقرير والكلمات التي
ألقيش فيه إللقاء مزيد من الضوء على فعاليات ومخرجات املؤتمر.

أسرة التحرير
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فعاليات املؤتمر الثالث
لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية

افتتح املؤتمر الثالث لجبھة إلانقاذ الوطني ألقاها املناضل محمد سعيد إدريس مفلس)
إلارتریة ر ًّ
سمیا ،ألاربعاء املوافق  22أكتوبر رئيس سكرتارية املجلس املركزي لجبهة إلانقاذ
 ،1027وسط حضور كبير من قیادات تناولش الجهود التي بذلها أعضاء جبهة
املعارضة الوطنية إلارترية وشخصیات إرترية ،إلانقاذ لتجاوز التحديات التي واجهش
ا
فضال عن قیادات وقواعد جبھة إلانقاذ التنظيم منذ مؤتمره الثاني الذي عقد في
الوطني إلارتریة.

 .1021وبعد ذلك جاءت كلمة الهيئة

افتتح املؤتمر بكلمة اللجنة التحضيریة التنفيذية لجبهة إلانقاذ التي ألقاها رئيسها
للمؤتمر ألقاها املناضل عبدهللا حسن علي الدكتور يوسف برهانو وتناولش ألاوضاع
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث ،حيا إلارترية الراهنة ومعاناة شعبنا في ظل النظام
في مستهلها أعضاء جبهة إلانقاذ الوطني قيادة الديكتاتوري ...كما تطرقش الكلمة إلى ألازمة
وقاعدة ،متناوال الجهود التي بذلتها اللجنة التي تعرضش لها جبهة إلانقاذ بعيد مؤتمرها
التحضيرية في إلاعداد لهذا املؤتمر الهام .الثاني ،والتي تم تجاوزها بفضل نضاالت
أعقب ذلك كلمة سكرتارية املجلس املركزي جماهير التنظيم .كما تناولش الكلمة أهمية
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حشد الطاقات الوطنية إلارترية للتصدي  .20برقية من رئيس املؤتمر إلاسالمي إلارتري.
ملهمة إحداث التغيير الديمقراطي في إرتريا .وتخللش الحفل إلقاء قصائد وكلمات تعبر عن
وفي هذا الصدد أكد رئيس الهيئة التنفيذية نضاالت الشعب إلارتري وتطلعه ليعيش
ا
سيدا ًّ
حرا على تراب بالده .وبعد استراحة
على أهمية الحفاظ على املجلس الوطني
إلارتري وإعادة عمل مؤسساته وتسريع قصيرة تواصل حفل افتتاح املؤتمر التنظيمي
الخطى باتجاه عقد مؤتمره الثاني.

الثالث بأناشيد ووصالت غنائیة ثوریة

وقد شكر رؤساء كل من اللجنة التحضيرية للفرقة الفنیة لجبھة إلانقاذ الوطني إلارتریة،
وسكرتارية املجلس املركزي والهيئة التنفيذية نالش إعجاب الحضور وأثارت حماستهم.
الحكومة إلاثيوبية لتقديمها كل التسهيالت واصل املؤتمر الثالث لجبهة إلانقاذ الوطني
الالزمة لعقد مؤتمرنا الثاني وملا تقدمه من إلارترية أعماله لليوم الثاني ،حيث اختار في
دعم ومساعدة للنضال الذي تخوضه قوى الجلسة الصباحية سكرتارية مكونة من
املعارضة الوطنية.

تسعة أعضاء يرأسها املناضل إبراهيم

ثم ألقیش كلمات تضامنیة من الجھات محمود قدم ،تتولى مھام تسیير أعمال
املؤتمر .ثم تم وضع جدول أعمال املؤتمر،
الشقیقة التالیة:
 .2كلمة التحالف الدیمقراطي إلارتري وجبهة في مستهل عملها ،طرحش سكرتارية املؤتمر
التحرير إلارترية
لوائح وضوابط لتسهيل سير املؤتمر .بعد
 .1كلمة الحزب إلاسالمي إلارتري
ذلك تم تقديم التقرير السياس ي للمجلس
 .3كلمة حزب النهضة إلارتري.
املركزي لجبهة إلانقاذ ،الذي تعرض بشكل
 .4كلمة الجبهة الديمقراطية للوحدة إلارترية
مفصل لألزمة أو املؤامرة الداخلية التي
 .5كلمة حزب الشعب الديمقراطي إلارتري.
تعرض لها التنظيم من مجموعة عقبازجي
 .6كلمة الوحدة إلارترية للتغيير الديمقراطي.
دبوس ،وفشل كل املبادرات التي عرضش من
 .7كلمة الحركة الديمقراطية لساهو إرتريا.
أجل إيجاد حل لألزمة ،والتي تعاملش معها
 .8كلمة الجبهة الديمقراطية إلارترية املتحدة
هذه املجموعة بشكل انتهازي حتى تحقق ما
 .9برقیة من رئيس الهيئة التنفيذية للحركة
يمكن تحقيقه ،إما إلانفصال عن التنظيم أو
الفيدرالية الديمقراطية إلارترية
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السيطرة عليه بشكل نهائي .وهذا ما أكده الوحدة مع التنظيمات وألاخطاء الفادحة
التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه آنذاك من التي ارتكبش في ذات الشأن .
قبل موقع تقوربا بشكل واضح دون مواربة.

والجدير بالذكر ان التقرير ذكر أن التنظيم

كما ذكر التقرير القصور الذي تتحمله تعرض لحمالت تشويه من بعض القوى
القيادة التنظيمية آنذاك ،وذلك لعدم الوطنية وجهات خارجية والتي كانش تسرب
تقديرها التجاوزات التنظيمية التي كانش بشكل بطيء إلى بعض عضوية التنظيم ولم
تقوم بها هذه املجموعة التخريبية بشكل يتصدى لها التنظيم بشكل فعال .
وأشار التقرير إلي عدم فعالية

صحيح .

ا
تقريرا سياسيا املعارضة
وبعد ذلك قدمش القيادة

معسكر

إلارترية بالشكل الذي كان

تعرض بشكل مفصل ما تمر به البالد في ظل يستوجب أن يكون عليه .وتناول التقرير
النظام الدكتاتوري من أزمات اقتصادية بعض القضايا التي كانش سببا في ذلك ،منها
واجتماعية وثقافية وقضايا أخري قد تؤثر أن بعض التنظيمات كانش تقدم املصلحة
في وحدة املكون الاجتماعي إلارتري ويحد من التنظيمية الضيقة
تماسك الشعب إلارتري .

على املصلحة الوطنية وعدم إمتالكها القرار

كما ذكر التقرير القصور التنظيمية السياس ي
وإلادارية

والتي كانش تتعلق
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وطنية أخرى من قبل جهات عديدة ،أكدت

العامة للمؤتمر .ثم اختار املؤتمر لجنة

على أن بعض القوى كان تعمل على قدم إلاشراف على اختيار القيادة ولجنة املراجعة
وساق من أجل إضعاف املشروع الوطني واملتابعة التي أشرفش على العملية الانتخابية.
وفي الجلسة الختامية اختار املوتمر بأسلوب
املعارض.
ا
ًّ
ا
مركزيا مكونا من
مجلسا
ثم قدمش تقارير أداء مختلف مكاتب الهيئة ديمقراطي وشفاف
ا
ا
عضوا كامال وثالثة احتياطيين  .كما
التنفيذية وكافة مؤسسات التنظيم .وقد 32
ناقش املؤتمر تقارير القيادة املختلفة بروح أختار ر ا
ئيسا للجنة املراجعة واملتابعة ،وخول
مسؤولة وعقلية نقدية بناءة .ثم أجاز تلك املجلس املركزي الختيار عضوين إضافيين في
ا
التقارير بالطرق الديمقراطية املعروفة .كما هذه اللجنة ،وفقا للنظام ألاساس ي للتنظيم.
استمع املؤتمر إلى تقرير مفوضية املراجعة وكان مسك الختام الحفل الختامي الذي
والتدقيق وأجازها .وانتقل املؤتمر بعد ذلك أقيم في  28أكتوبر  ،1027وأمه بجانب
ملناقشة مسودات البرنامجين السياس ي
واملرحلي ،وكذلك النظام ألاساس ي ،حيث تم
توزيع أعضاء املؤتمر إلى ورش عمل ...حيث
أخذت مناقشات هذه الوثائق يومين كاملين.
وبعد إدخال التعديالت وإلاضافات املطلوبة
على هذه الوثائق تم إجازتها في الجلسة
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عضوية املؤتمر والتنظيم ،قيادات عدد كبير جبهة إلانقاذ في ساحة املعارضة الوطنية.
من

التنظيمات

السياسية

الشقيقة ،وتخلل الحفل الختامي قصائد حماسية

وشخصيات وطنية عديدة .وفي مستهل الحفل ألقاها عدد من كبار املناضلين من بينهم
أعلن ألاخ إبراهيم محمود صالح قدم نتائج املناضل عيني ألم ،واملناضل عثمان محمود
الانتخابات التي جرت الختيار القيادة ،ثم تال واملناضل أبوبكر علي عنتر ،والاستاذة خديجة
ا
عشاء على
أسماء القيادة الجديدة للتنظيم .وبعد ذلك عثمان .ثم تناول الجميع مأدبة
قام ألاخ محمد سعيد إدريس مفلس ،عضو شرف الضيوف وأعضاء املؤتمر.
املجلس املركزي لجبهة إلانقاذ بالترحيب هكذا انتهش فعاليات املؤتمر التاريخي لجبهة
بالحضور ،وخاصة قيادات التنظيمات إلانقاذ الوطني إلارترية ،مشكلة دفعة معنوية
السياسية الصديقة ،وشكرهم على تلبية
الدعوة للمشاركة في الحفل الختامي للمؤتمر
الثالث لجبهة إلانقاذ .وقد أشاد ألاخ محمد
سعيد بمخرجات املؤتمر ا
مؤكدا على استعداد
تنظيمنا ملواصلة دوره للمساهمة مع كافة
التنظيمات الشقيقة في إخراج املجلس
الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي من أزمته ،وسياسية قوية ،ملواصلة مسيرة إنقاذ
من خالل إنجاح السمنار املقرر عقده خالل الشعب

والوطن

من

براثن

النظام

ألايام القادمة .وقد أوص ى التنظيمات الديكتاتوري القائم ،وإقامة نظام سياس ي
ا
جانبا يتمعتع شعبنا في ظله بالحرية والديمقراطية.
السياسية بوضع خالفاتها الثانوية
والعمل على إنجاح سمنار التنظيمات وفيما يلي سنقدم كلمات كل من رئيس
السياسية للمجلس الوطني إلارتري .ثم توالش اللجنة التحضيرية ورئيس سكرتارية املجلس
كلمات إلاخوة قيادات التنظيمات السياسية املركزي ورئيس الهيئة التنفيذية ،وكذلك
الذين هنأوا جبهة إلانقاذ بنجاح املؤتمر ،مقتطفات من كلمات قيادات التنظيمات
ا
جميعا على الدور الهام الذي تلعبه الشقيقة.
وأكدوا
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كلمة رئيس اللجنة التحضيرية
املناضل عبدهللا حسن
إلاخوة ممثلو التنظيمات إلارترية الشقيقة

السادة الحضور.

إلاخوة /رئيس وأعضاء املجلس املركزي لجبهة إلاخوة وألاخوات أعضاء املؤتمر
الانقاذ الوطني الارترية،
إلاخوة أعضاء املؤتمر الثالث،
السيدات والسادة  /ضيوف املؤتمر

إن جبهة الانقاذ الوطني الارترية مرت بظروف
وتحديات خطيرة خالل السنوات ألاخيرة،
استهدفش مسيرتها التنظيمية وخطها الوطني ..

ترحب بكم اللجنة التحضيرية لجبهة الانقاذ ولكن تجاوزت كل ذلك بوعي وصمود عضويتها
الوطني الارترية أجمل ترحيب في إفتتاح مؤتمرها قيادة وقواعد ..وهذا املؤتمر يشكل تجسيدا
التنظيمي الثالث واملنعقد تحش شعار "فلنعزز لهذه الحقيقة.
دور تنظيمنا النضالي من أجل انقاذ الشعب وبخصوص العمل التحضيري فإن اللجنة
والوطن".

التحضيرية وبالتنسيق والتعاون التام مع قيادة

تولش اللجنة التحضيرية مهامها في ظرف دقيق  ،التنظيم تمكنش من التواصل مع كافة فروع
وإثر ألازمة الداخلية التي مر بها التنظيم عقب التنظيم في العالم الختيار ممثليها وتسهيل
مؤتمره الثاني .ورغم التحديات املختلفة وصولهم إلى مقر املؤتمر في التاريخ املحدد .وفي
والانتشار الجغرافي الواسع لقاعدة التنظيم هذا الصدد تتقدم اللجنة التحضيرية بالشكر
حول العالم وغياب كثير من املعينات ،للسلطات إلاثيوبية للتسهيالت التي قدمش لنا
استطاعش اللجنة التحضرية تجاوز تلك وال سيما في منح التأشيرات وتصاريح الدخول
التحديات والوصول إلى هذه اللحظة التاريخية .لوفود املؤتمر.
ويعود الفضل في هذا الانجاز في املقام ألاول إلى وترحب اللجنة التحضيرية ترحيبا حارا بوفود
قواعد التنظيم التي كانش خلف وأمام كل إنجاز املؤتمر القادمين من أنحاء العالم من أمريكا،
حققته اللجنة التحضيرية في عملها التحضيري  .كندا ،السودان ،أستراليا ،دول أوروبا ،دول
ولها منا التحية والتقدير برغم أن ذلك يعد من الشرق ألاوسط  ،وإثيوبيا  ،والذين تكبدوا
صميم واجبها التنظيمي والوطني.
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة

مشاق السفر وتكاليف الرحلة والاقامة .وتعبر
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اللجنة التحضرية عن تقديرها البالغ لهؤالء الديكتاتوري ،الذي حرم شعبنا من كافة حقوقه
ولكل الذين أسهموا ماديا ومعنويا من ألاعضاء إلانسانية والوطنية.
وألاصدقاء في انعقاد هذا املؤتمر .
وبناء على روح التفاني والتضحية التي ملستها
اللجنة التحضرية لدى العضوية خالل فترة
عملها ،فهي واثقة كل الثقة بأن هذا املؤتمر
سيشكل إضافة نوعية ومحطة هامة في مسيرة
جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية حتى تسهم من موقع

وفي الختام نكرر شكرنا ملن لبوا الدعوة
ويشاركوننا آلان الحفل الافتتاحي للمؤتمر .
النصر للمؤتمر التنظيمي الثالث
النصر لنضال شعبنا من أجل الحرية
والديموقراطية.
املجد والخلود لشهدائنا

املسئولية والاقتدار مع كافة القوى الوطنية
للتغيير من أجل إحداث التحول الديمقراطي
املنشود في إرتريا على أنقاض النظام

كلمة رئيس سكرتارية املجلس املركزي لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية
املناضل  /محمد سعيد مفلس
إلاريترية إ
ألاخوة الكرام أعضاء املجلس املركزي لجبهة إلانقاذ الوطني إ
إلاخوة وألاخوات أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر التنظيمي الثالث .إ
إ
إلاخوة وألاخوات أعضاء املؤتمر التنظيمي الثالث لجبهة إلانقاذ الوطني ألاريترية إ
إ
إلاخوة ممثلي الق إوىإ الوطنية املناضلة إ
إ
أيها الضيوف الكرام إ
إلارترية هذا املؤتمر التنظيمي الثالث بمجهودات قواعدها
تعقد جبهة إلانقاذ الوطني إ
املناضلة الصامدة بعد اجتيازها ألازمة الداخلية الحادة التي أوشكت على القضاء على
دورها النضالي الوطني ،وتوديع شهداء من رموزها من قياداتها وكوادرها الوطنية
التاريخية املناضلة من بينهم املناضلين أحمد محمد ناصر إوالدكتور هبتي تسفاماريام،
وبعد أن تمكنت من بسط قواعد الاستقرار الداخلي للتنظيم الذي يضمن إعادة
التنظيم إلي املسار الصحيح .إ
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة
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أيها ألاخوة وألاخوات إ
ينعقد مؤتمرنا الثالث في ظل مستجدات محلية ودولية متسارعة وبالغة التعقيد .كما
أن لهذا املؤتمر مغزى نضالي متواصل وتحد وصمود راسخ ،ويعتبر لجبهة إلانقاذ الوطني
إلاإرترية رافعة قوية لدورها النضالي ووقفة مع الذات لتقييم التجربة املاضية
إ
موضوعيإا ،ألنه محطة إنطالقة نضالية متجددة في املجاالت النضالية كافة .وفي هذه
املناسبة التاريخية أعبر عن تقديري العالي إألعضاء املؤتمر ممثلي فروع جبهة إلانقاذ
الوطني إلاإرترية الذين حضروا من أوستراليا ،الواليات املتحدة ألامريكية وكندا ،وأوروبا،
والشرق ألاوسط ،والسودان ،وإثيوبيا .إ
وفي الختام اليسعني إال أن أتقدم بالشكر والعرفان للجمهورية الفيدرالية الديمقراطية
إلاثيوبية ،شعبإا وحكومة ،للتسهيالت ال إالزمة التي قدمت لنا لعقد هذا املؤتمر
التنظيمي ،ولدعمهم املتواصل لنضال شعبنا من أجل التغيير الديمقراطي .إ

كلمة رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية
املناضل  /الدكتور يوسف برهانو
إ

السـ ـ ـادة /قيادات تنظيمات املعارضة إلارترية الشقيقة ،إ
الزمالء أعضاء قيادة جبهة إلانقاذ .إ
الزمالء أعضاء املؤتمر الثالث إ
الضيوف الكرام
إ

إ

الافتتاحية ملؤتمرنا هذا،
بداية أتقدم بالشكر لكل من لبى الدعوة للمشاركة في الجلسة إ
إلارترية قننقاذ شعبنا
إوالذى نأمل أن يشكل دفعة نوعية للنضاالت املشتركة لقوى املعارضة إ
ألاوضاع أملأساوية التي تمر بها في ظل النظام الديكتاتورإي.
وبالدنا من إ
إلاخوة الحضورإ،
إ
والتقدير لإلخوة رئيس وأعضاء اللجنة
إ
الشكر
إ
أسمحوا لى بهذه املناسبة أن أتقدم بجزيل
إلاعداد لهذا املؤتمر ،إوالشكر أيضإا
التحضيرية الذين بذلوا جهودإا مضنية وجبارة من أجل إ
موصول لعضوية التنظيم في كل أنحاء العالم ملا قدمته من دعم سخى وما أبدته من
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة
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تضحيات كبيرة وتكبدت مشاق السفر لساعات وأيام من أجل املشاركة وإنجاح املؤتمر الذى
نعقده با إالعتماد على الذات ،وهو ما يمثل مصدر فخر إواعتزاز لنا جميعإا.
الحضور ألكريم
لقد شكلت املؤامرة التي تعرض لها تنظيمنا عام  4102تحديإا ال يمكن إنكاره ،ولكن بفضل
العمل الجبار للهياكل القيادية وقواعد التنظيم إوانخراطها في عملية إعادة تنظيم مؤسسات
ألامام .وها هي
الانطالق إلى إ
جبهة إلانقاذ ،تمكن تنظيمنا على الحفاظ على وحدته الداخلية و إ
إلانقاذ الوطني مؤتمرها الثالث بمشاركة ممثلي كافة قواعد التنظيم من
لان ،تعقد جبهة إ
إ
كل أنحاء العالم ،وهذا يإعد داللة واضحة على أن تنظيمنا استعاد كامل عافيته وحيويته
وطوى صفحة املاض ي وتحدياته.
إلاخوة الحضورإ،
إ
إلانقاذ ينعقد تحت شعار "فلنعزز دور تنظيمنا من أجل إنقاذ
إن املؤتمر الثالث لجبهة إ
الشعب إوالوطن" تأكيدا على ألاولوية التي يوليها تنظيمنا لعملية إنقاذ بالدنا من حالة الانهيار
ألاوضاع أملأساوية ،ومن ثم
إوالدمار التي تتعرض لها ،ولذلك سيقيم مؤتمرنا بعمق تلك إ
سيسعى من أجل إلاسهام بدوره في عملية التغيير الديمقراطي في بالدنا ،وخصوصإا أنه
ينعقد في ظل تحديات وتطورات خطيرة ومعقدة تمر بها بالدنا واملنطقة إوالعالم .وفى تقديرنا
وعشرين عامإا على
إ
أن قوى املعارضة تدرك ذلك ،والسيما أن شعبنا وبعد مرور ست
الاستقالل ماذال يرزح تحت نير الانتهاكات والتسلط ومصادرة كافة الحقوقإ ألسياسية
إ
وإلانسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من قبل النظام الديكتاتوري الذى ال يهمه
سوى بقائه في سدة الحكم ،من خالل استخدام أساليب إدارية متخلفة ال عالقة لها
بأساليب إدارة الدولة مما جعل بالدنا تسير في نفق مظلم .وفى ذات الوقت فإن جهود قوى
إلارترية طوال السنوات الـ  42املاضية قنسقاط النظام الديكتاتورإي اكتنفتها كثير
املعارضة إ
لامال
من حاالت املد إوالجذر .وفى هذا الصدد ال يمكننا إنكار أن أدائها لم يكن بمستوى إ
التي علق عليها شعبنا وقد يعود ذلك بالطبع إلى أسباب ذاتية أو خارجية أوكالهما معا .وفى
تقديرنا فإن علينا جميعا أن نعترف بأن ضعفنا أألكبر يكمن فى عدم قيامنا بتقييم موضوعي
نتعرف من خالله على مواطن الضعف إوالخلل في مسيرتنا النضالية .فعلى سبيل املثال
التزال قضية الوحدة لم تجد بعد حال مناسبا مما يتطلب منا إيجاد العوامل املناسبة
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة
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وتهيئة أرضية مواتية لحوار وطني واسع تتمخض عنه مظلة وطنية جامعة لخدمة وإنجاح
هدف وطني موحد .إ
إلاشارة إلى تجربة املجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ،فعلى الرغم
وفى هذا الصدد يمكن إ
ألاهمية التي يستحقها من قبل تنظيمات
من أنه كان يمثل مظلة وطنية إال انه لم يجد إ
إلارترية أملنضوية فيه قبل غيرها ،فتمت عرقلة مسيرته قبل ان يخطو أولى
أملعارضة إ
خطواته .وطبيعي أن ذلك يطرح تساؤالت عديدة ومناشدات مختلفة من قبل الكثيرين.
علينا جميعا أن ندرك بأن املصلحة الوطنية العليا ينبغي أن تأتى قبل املصالح التنظيمية
إوالشخصية ،وبذلك يمكننا تدارك ما يمكن تداركه قبل فوات ألاوان ،على اعتبار أن املجلس
الاجتماعية
إلار إتريإ إ
الوطني إلارتريإ للتغيير الديمقراطي يمثل مظلة تعكس مكونات املجتمع إ
إوالسياسية .ومن جانبنا فإننا سنظل ندعم الجهود لتفعيل مؤسساته بما يخدم ألاجندة
إلارترية الخالصة لصالح شعبنا
الوطنية التي قام من اجلها ،وتطوير القدرات الوطنية إ
وبالدنا.
إلاخوة وألاخوات الحضورإ
إ
من الطبيعي بشكل عام في العمل السياس ي وفى أي مكان أن يكون هناك تباين في الرؤى
ألافكار إلاقصائية التي ينشط فيها بعض ألاشخاص
ألافكار ،بيد أننا نتابع كغيرنا املواقف و إ
و إ
إواملجموعات في هذه الفترة والتي تستهدف وحدة شعبنا وبالدنا وتمزيقهما على أسس دينية
وإقليمية .إوأيإا كان أألمر ودوافعه فإن تنظيمنا يدين بشدة مثل هذه التوجهات الخطيرة،
ألافكار واملواقف
وفى ذات الوقت يؤكد أنه سيناضل بقوة من أجل إفشال ومواجهة هذه إ
الهدامة ويدعو كل الحادبين على املصلحة الوطنية العليا الوقوف ضدها.
الحضور ألكريم ،إ
إلاخوة الذين فارقونا بأجسادهم في السنوات القليلة املاضية واستشهدوا ليسوا قلة،
إن إ
إلاخالص للعمل
ومن صف القادة الكبار املشهود لهم بالشجاعة إوالثبات في املبادئ و إ
الوطني ،إوالذين كان يعول عليهم على مستوى الوطن وكان لهم أدوار بارزة في نضال الشعب
إلارتريإ وهم ،الشهيد إيوب بسرات ،والشهيد الدكتور بيني كيداني ،والشهيد ديني اسماعيل،
والشهيد أحمد محمد ناصر ،وفي الفترة أألخيرة لحق بهم الرئيس السابق للتنظيم الشهيد
الدكتور هبتي تسفا ماريام .والشك على أن غياب هؤالء يعد خسارة تنظيمية ووطنية كب إيرة.
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة
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وبالرغم من الحزن الذي نشعر به لعدم مشاركتهم لنا في هذا املؤتمر ،إال إننا نؤكد لهم
ولشعبنا أننا سنكون أوفياء للمبادئ الوطنية التي أفنوا حياتهم من أجلها ،وسنظل نرفع
الراية الوطنية التي حملوها إواستشهدوا دونها ،ونجدد عزمنا وعهدنا لهم بالسير قدما على
دربهم إواملحافظة على إرثهم الوطني ،والعمل على تعزيز الخط الوطني الديمقراطي لتنظيمنا.
فى الختام أتقدم بالشكر إوالتقدير ملكتب صنعاء إوالسلطات إلاثيوبية املعنية لتعاونهما معنا
إوالسماح لنا بعقد املؤتمر في إثيوبيا.
النصر لنضالنا الديمقراطي !!
السقوط للنظام الديكتاتورإي !!
املجد إوالخلود لشهدائنا ألابرار!! إ

مقتطفات من الكلمات التضامنية
للتنظيمات إلارترية الشقيقة
شارك في املؤتمر قيادات معظم القوى
وعدد مقدر
السياسية إلارترية املعارضة،
ٍ
من أفراد الجالية إلارترية املقيمين في
العاصمة إلاثيوبية أديس أبابا .وقد
استمع املؤتمر إلى كلمات ضافية من قبل
قيادات التنظيمات الشقيقة أكدت
جميعها على الدورإ الهام الذي تلعبه جبهة
إلانقاذ في إطار املعارضة إلارترية .كما هنأ
الجميع جبهة إلانقاذ بتمكنها من تجاوز
عدد كبير
أزمتها والفراغ الذي شكله غياب ٍ
من رموزها الذين استشهدوا في السنوات
القليلة املاضية ،ونجاحها في عقد مؤتمرها
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة

الثالث .ومجلة "إلانقاذ" ستورد مقتطفات
من كلمات القوى السياسية الشقيقة .إ
كلمة التحالف الديمقراطي إلارتري وجبهة
التحرير إلارترية :إ
ألقى كلمة التحالف الديمقراطي إلارتري
وجبهة التحرير إلارترية املناضل حسين
خليفة ،حيث تضمنت الكلمة تحية لجبهة
إلانقاذ الوطني وإشادة بدورها الوطني.
وذكر املناضل حسين خليفة بأن جبهة
التحرير إلارترية وجبهة إلانقاذ الوطني
إلارترية توأمان نضاليان يتطلع شعبنا إلى
دورهما الوطني في تحقيق تطلعاته في
عدد خاص ( نوفمبر )1027
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التحرر والانعتاق من النظام الديكتاتوري
القائم وبناء نظام ديمقراطي بديل .وأكد
املناضل حسين خليفة على أهمية
الاستمرار في التنسيق بينهما في إطار
تفعيل دور املجلس الوطني للتغيير

مقابل ودونإ الالتفاف حول املصالح
الشخصية أو القبلية حتى رحلوا فى
ظروف نحن أحوج مانكون فيها لهم،
ونخص بالذكر منهم من كانوا معنا با إألمس
ونفتقدهم اليوم ،على سبيل املثال وليس

الديمقراطي وإنجاح سمنار القوى
السياسية املزمع عقده خالل ألايام
القادمة .وفي نهاية حديثه ترحم على
القادة التاريخيين وعلى رأسهم الشهيد
املناضل أحمد محمد ناصر رئيس جبهة
التحرير إلارترية .إ
تريإ إ
إلاإر إ
إلاسالمى إ
كلمة الحزب إ
استهل املناضل محمد سفر ممثل الحزب
إلاسالمي إلارتري للعدالة والتنمية كلمته
قائال :تحية اكبار واجالل نهديها لكل
شهدائنا الابطال ولكل قادتنا العظام
الذين ظلوا يقد موا التضحيات تلو
التضحيات من اجل الوطن العزيز دون

على سبيل الحصر القائد احمد محمد
ناصر إوالقائد د.هبتى تسفاماريام  .وكما
جاء في كلمة الحزب ".....أن استمرار
الاستنزاف والدمار الذى يلحق بوطنا
وشعبنا بسبب ممارسات النظام
وسياساته الدكتاتورية وعدم قدرة قوى
إلارترية على تسريع وتيرة التغيير
املعارضة إ
املنشود يمثالن أبرز التحديات التى تواجه
شعبنا فيى الوقت الحاضر ،مما يخش ى
من الفراغ الذى سيحدثه السقوط
املفاجئ للنظام الاستبدادى فى إرتريا .وال
خيار لناأمام هذه التحديات ،بالخروج
من عوامل الضعف والفرقة والشتات الى

اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة
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التكاتف والتعاونإ وإ إال ستتجاوزنا
الاحداث"  ...مضيفا بأن "البد من السعى
الحثيث لكى يكون لنا وجود حقيقى فى
ألامر الذي يعززإ من مكانتنا ويحقق
الواقع إ
اهدافنا التي نصبوا إليها جميعا"....
إوأضاف قائال " :العمل على انضاج
التجربة الديمقراطية باعتبارها القضية
املركزية لجميع القوى والتيارات.وأن من
مس إؤوليتنا كقوى املعا إرضة هى صيغة
نظام تمنع الاستبداد أيإا كان نوعه ،حزبا
كان أو أفردا أوخالفه .إوأضاف قائال:
"إرتريا هى وطن لجميع الارترين وما يصلح
لها كنظام حكم هودولة املواطنة التى
يجد فيها كل نفسه بدون اضهاد وظلم من
من احد بسبب دينه اولونه أوعرقه.
إلارتريإ ما يلي:
وجاء في كلمة حزب النهضة إ
بعد تقديم تحية ألعضاء املؤتمر ،ذكر
ممثل حزب النهضة إلارتري قائال :كلنا
يعلم بان نظام هقدف الاحتكارى يبدو
مستمرا فى االانحدار يوما بعد يوم وذلك
فى كل امليادين السياسية ،والاقتصادية،
والاجتماعية،والدبلوماسية :والعسكرية..
أنه يعيش حالة وهن وضعف وهى حقيقة
ماثلة .وأضاف "مع أنه يعاني من مشاكل
عديدة فى محيطه ،وفى مؤسساته ملا
إ

إ

اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة

الاستمرار فى هذه الحالة لوال
تمكن من إ
هناك ش ى يجب عدم تجاهله فى ارتريا ،أال
وه إو عدم وجود معارضة ،تستوعب
هذاالوضع .ولذا سوف يستمر فى تعسفه
إلار إتريإ .مدعوما بشبكاته
وإذالله للشعب إ
ألامنية املخابراتية الخ ....إوأضاف أن
إ
الصمت على هذه املمارسات ومعاناة
شعبنا من قبل نظام هقدف يعتبر جرحا
لضميرنا ،مما يستدعي القيام بعمل جاد
إلار إتريإ ،وهي مس إؤوليتنا،
إقننقاذ املواطن إ
ومس إؤولية املجتمع الدولي .ودعا الشعب
الارترى أينما كان أن يعمل إقنفشال
مخططات النظام ،وأن تضع قوى
املعارضة خالفاتها الثا نوية جانبا وتعمل
لتغيير هذا الواقع بكل قواها ،من خالل
توحيد امكانياتها ...إوأضاف ممثل حزب
النهضة في كلمة قائال" :انطالقا من هذا
الفهم أدعو مؤتمركم أن يقف ويتدارس
ماهية الاجندات التى ينفذها النظام؟
وملصحلة من هى؟ أال توجد في إرتريا أمور
طارئة تدعو إلى استعجال التغيير؟
بالرغم مما يعانيه النظام من الضعف
الشامل ،هل تستطيع املقاومة بوضعها
الحالي ومع خالفاتها الظاهرة واملستترة
التى ظلت تجرها للخلف فعل ش ى؟ ماهى
عدد خاص ( نوفمبر )1027

16

أسباب الاختالفات؟ وماهو الخالف
ألاساس ي؟ وملاذا بدأت التناقضات الثانوية
إ
ألاونة الاخيرة؟
تتصدر املشهد أكثر في إ
وملاذا ضعف املظالت القائمة ؟..الخ
 ...إوايضا طالب من املؤتمر ....ان يخرج
بمواقف تساهم فى تقارب بين التنظيمات
وذلك الانجاح السمنار املزمع عقده فى
اكتوبر ،وصوال الى عقد املؤ تمر الثانى
،للمجلس الوطنى  ....إ
مـ ـن كلم ــة ال ـوحـ ـدة الارتري ـ ـة للتغيير
الديمقراطى
كر على الدعوة،
بعـ ـد توجي ـ ـه التحيـ ـة والش إ
قال ممثل الوحدة إلارترية للتغيير
الديمقراطي :ينعقد مؤتمركم فى ظروف
بالغة التعقيد في أوضاع الشعب وقواه
املعارضة ومايمر به من اوضاع اقتصادية،
وسياسية إوأمنية ،ولهذه الاسباب يعيش
شعبنا فى اللجوء املستمر فى جميع انحأء
العالم .وبالرغم من تهالك مؤسسات
النظام الشمولي والقمعي فى كل محاوره،
لم يتورع من ممارساته البشعة ضد
شعبنا .وأضاف قائال" :وهذا يكمن فى
إلاإرترية .كانت
ضعف قوى املعارضة إ
يفترض من هذه القوى أن تكون فى هذه
املرحلة الحرجة فى إطار وحد إويإ يمكنها
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة

من تقصير عمر هذا النظام الشمولي،
ونبذ التناقضات الثانوية فى مابينها من
اجل انقاذ البالد والعباد ،ونتمنى من إ
مؤتمركم الثالث ان يتخذ قرار إنجاح
سمنار املجلس الوطنى القادم" كما أكد
على أن تنظيم الوحدة إلارتري سيذل
جهده الى جانبكم إقننجاح سمنار املجلس
الوطنى القادم وعقد مؤتمره الثانى من
ى املعارضة
اجل إقامة مظلة جامعة لق إو إ
لتعجيل إسقاط النظام .إ
كلمة حزب الشعب الديمقراطي إلارتري
ثم تلى ذلك كلمة حزب الشعب

الديمقراطي إلارتري ،التي تضمنت تهنئة
جبهة إلانقاذ بعقد مؤتمره الثالث وتمنى
بنجاح املؤتمر وبخروجه بقرارات تعزز من
نضاالت قوى التغيير الديمقراطي .كما
أشار ممثل حزب الشعب أن العالقة بين
عدد خاص ( نوفمبر )1027
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حزب الشعب وجبهة إلانقاذ هي عالقة
نضالية متنية ،مطالبا قيادة التنظيمين
على بذل الجهود من أجل الارتقاء بها .وفي
معرض تناوله للضعف الذي تمر بها قوىإ إ
املعارضة إلارترية ،ذكإر ممثل حزب
الشعب الحضور باملشروع السياس ي
املقدم من قبل الحزب من أجل توحيد
جهود قوى املعارضة الوطنية في إطار
برنامج حد أدنى ،من أجل إحداث التغيير
الديمقراطي الذي ينشده الشعب إلارتري.
ثم توالت كلمات ممثلي الجبهة
الديمقراطية للوحدة إلارترية وممثلي
الحركة الديمقراطي لساهو إرتريا والجبهة
الديمقراطية إلارترية املتحدة وممثلي جبهة
 .إ

إ
إ
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة

إلانقاذ – حدري ،والتي تضمنت جميعها
تهنئة جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية على
انعقاد املؤتمر بعد نجاحها في التصدي
لألزمة التي مرت بها وفقدانها قيادات
وطنية تاريخية خالل ألاعوام القليلة
املاضية .كما أكدت تلك الكلمات عن
أهمية تعزيز العالقات النضالية بين
القوى الوطنية إلارترية من أجل إنجاز
مهمة إنقاذ الشعب والوطن من الحكم
الجائر للجبهة الشعبية وإقامة نظام
ديمقراطي بديل .إ
كما تلقى املؤتمر برقيات تهنئة وتضامن
من قبل كل من الحركة الفيدرالية
الديمقراطية وحزب املؤتمر إلارتريإ.

إ
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البيان الختامي للمؤتمر الثالث
لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية
ًّ
ا
موضوعيا لها ،خلص على
تقييما
اعتقد البعض أن ألازمة الداخلية الوطني إلنقاذ الشعب والوطن
التي تعرضش لها جبهة إلانقاذ من براثن النظام الديكتاتوري" ،إثره

إلى

قرارات

وتوصيات

الوطني إلارترية ،واستشهاد عدد بحضور ممثلي فروع التنظيم من وتعديالت في النظم والقوانين
من رموز ها في فترات متقاربة ،مختلف أنحاء العالم .
ستعصف بها وبخطها الوطني .بيد
أنه وبفضل نضاالت عضويتها
وتضحياتهم استطاعش من جديد
الوقوف على أرض صلبة ،وتجاوز
ألازمة وصيانة وحدتها الداخلية
ومحاولة ملئ الفراغ الذي شكله
غياب هؤالء الرموز  .وأكد سياق
ألاحداث خالل السنوات املاضية
أهمية حضور جبهة إلانقاذ في
ساحة املعارضة إلارترية  .لتساهم
في التحول الديمقراطي الذي
تتطلع إليه جماهير شعبنا إلارتري
في الداخل والخارج .
ا
وتأكيدا على أهمية واستمرارية
دورها ،وفي ظل تطورات إرترية
وإقليمية ودولية بالغة التعقيد،
عقدت جبهة إلانقاذ الوطني
إلارترية مؤتمرها التنظيمي الثالث
في الفترة من  27 -22أكتوبر 1027م
تحش شعار " فلنعزز دور تنظيمنا

لتجنب تكرارها مستقبال.

افتتح املؤتمر بكلمات كل من وفي هذا السياق تناول املؤتمر
رؤساء
وسكرتارية

اللجنة
املجلس

التحضيرية تعاطي السلطات إلاثيوبية املعنية
املركزي مع ألازمة

الداخلية لتنظيمنا،

والهيئة التنفيذية للتنظيم ،التي ورأى أن املوقف إلاثيوبي كان
أكدت جميعها على أهمية املؤتمر إيجابيا في بداية ألازمة حيث بذل
التنظيمي والظرف الاستثنائي الوسيط إلاثيوبي جهدا لرأب
الذي ينعقد فيه على الصعيدين الصدع بين أطراف ألازمة .ولكن
التنظيمي والوطني.

ثم ألقيش بعد تفاقم ألازمة واختيار الطرف

كلمات تضامنية من قبل قيادات آلاخر الخروج عن الشرعية لم
وممثلي

تنظيمات

املعارضة يكن موقف السلطات إلاثيوبية
منصفا ،بالرغم من علمها بأن

إلارترية الشقيقة .
وفي أولى جلسات أعماله ،استمع

القرارات التي اتخذها الاجتماع

الطارئ للمجلس املركزي تمش
املؤتمر إلى التقرير السياس ي،
ا
وفقا لنصوص النظام ألاساس ي
وتقارير أداء املكاتب التنفيذية
لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية.
وتقرير املراجع املالي ،ثم أجاز تلك
ليس هذا فحسب بل أنها تغاضش
التقارير بعد نقاشات مستفيضة.
عن الاعتداءات التي تعرض لها
وقف املؤتمر على أسباب ألازمة
بعض من قياداتنا واستيالء
الداخلية التي تعرض التنظيم بعد
الطرف املنشق على ممتلكات
مؤتمره الثاني وتداعياتها ،وأجرى
التنظيم .وقد كلف املؤتمر

اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة
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القيادة السياسية بمتابعة هذا اكتنفتها من حاالت املد والجذر .مسؤولية
ألامر مع الجهات إلاثيوبية املعنية.
جماهير شعبنا املناضلة
ألاشقاء وألاصدقاء
يمر شعبنا بأوضاع مأساوية جراء
ممارسات النظام الديكتاتوري
القائم .الذي ينتهك منذ أكثر من
ربع قرن كافة حقوقه السياسية
والثقافية
والاقتصادية
وإلانسانية .مما اضطر قطاعات
واسعة من املجتمع إلارتري ،وال
سيما الشباب ،مغادرة البالد
وتعريض حياتهم إلى مخاطر
مختلفة على حدود الدول
املجاورة وفي الصحراء والبحار
بحثا عن مالذات آمنة في بقاع
العالم .إن هذا ألامر يستدعي
بالشك تضافر جهود جميع قوى
املعارضة إلارترية السياسية
واملدنية وكافة القوى الحية في
ملواجهة
إلارتري،
املجتمع
تداعياته .وحمل املؤتمر القيادة
السياسية الجديدة لتلعب دورها
من أجل إلاسهام في إسراع عملية
التغيير الديمقراطي الذي ينشده
شعبنا .
وعلى صعيد قوى املعارضة
إلارترية ،وقف املؤتمر على أدائها
طيلة السنوات املاضية وما

القوى

السياسية

وخلص إلى أن أداءها لم يكن وحدها  ،وإنما هي مسؤولية كل
بمستوى تطلعات شعبنا .وأكد وطني غيور حريص على وطنه
املؤتمر إلى أن تجربة املجلس وحقوقه
إلارتري

الوطني

إلانسانية

وكرامته

للتغيير والوطنية .وفي هذا السياق دعا

الديمقراطي .بالرغم من أنها كانش املؤتمر قطاع الشباب واملرأة
محاولة في الاتجاه الصحيح لتأطير الانخراط

بقوة

في

النضال

جهود قوى املعارضة إلارترية ،إال وممارسة دورهما بصورة فعالة
أن الصراعات السياسية بين جنبا إلى جنب مع قطاعات
مكوناته أدت إلى تعطيل دوره .املجتمع ألاخرى ذات املصلحة في
وانطالقا من ذلك دعا املؤتمر التحول الديمقراطي في إرتريا
قوى املعارضة إلارترية إلى أن أدان املؤتمر سياسات الترحيل
تضع املصلحة الوطنية العليا في القصري

للمواطنين

والتغيير

مقدمة أولوياتها وتبذل كافة الديمغرافي والسياسات الخاطئة
الجهود لتجاوز سلبيات املرحلة بخصوص ألارض والاستغالل غير
وتفعيل

السابقة،

مؤسسات الرشيد للثروات الوطنية للنظام

املجلس الوطني إلارتري .مؤكدا في الديكتاتوري .كما أدان عمليات
ذات الوقش استعداد جبهة إلانقاذ الهدم والاعتداء على مساكن
الوطني

إلارترية

للمساهمة املواطنين دون مسوغ أخالقي
وقانوني .كما أعرب املؤتمر عن

بدورها.
وفي هذا الصدد توجه املؤتمر
بنداء إلى الشعب إلارتري وقواه
الحية بضرورة الالتفات إلى حجم
التحديات

واملخاطر املحدقة

بإرتريا ،والعمل على تضافر جهود
الجميع
الدكتاتوري،

اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة

إلسقاط
وليسش

النظام
هذه

بالغ استيائه لتقييد تعامل
املواطنين

في التصرف مع

مدخراتهم في البنوك
جماهير شعبنا إلارتري
ألاشقاء وألاصدقاء ،
أكد املؤتمر على أهمية العالقة
بين الشعبين إلارتري وألاثيوبي،
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اللذان تربطهما عالقات الجوار أجنبية على ألاراض ي إلارترية تكون
ا
والتاريخ واملصالح املشتركة  .ومن منطلقا للصراعات العسكرية
هذا املنطلق تتطلع جبهة إلانقاذ إلاقليمية والدولية.
الوطني إلارترية إلى إقامة عالقات
ناشد املؤتمر املجتمع الدولي
سوية مع الحكومة ألاثيوبية تضع
واملنظمات إلانسانية القيام
في الحسبان هذه الحقائق .
بدورها في معالجة أوضاع
وتنسجم مع روح ومبادئ حسن
الالجئين إلارتريين في مختلف
الجوار وبما يحقق املصالح
الدول وال سيما في السودان
املشتركة بين الشعبين والبلدين
وإثيوبيا واليمن وإسرائيل
والسالم
ويخدم الاستقرار
والشباب العالقين في ليبيا
والتنمية فيهما.
وإيطاليا ،وطالبها بتقديم العون
وعلى الصعيد إلاقليمي والدولي واملساعدة لهم  ,كما ناشد املؤتمر
عبر املؤتمر عن قلقه للصراعات دول الجوار على محاربة عمليات
املحتدمة في أكثر من مكان ،مؤكدا الاتجار بالبشر وعدم إعادة
ضرورة حل النزعات الفارين من النظام إليه ،ملا
على
الداخلية في دول املنطقة يشكله ذلك من تهديد على
والصراعات إلاقليمية والدولية حياتهم ،مثمنا دور دول الجوار
بالطرق السلمية وبما يصون وخاصة السودان وإثيوبيا على
أرواح الشعوب ويحفظ ألامن احتضانهم الالجئين إلارتريين على
والسلم الدوليين .وعبر املؤتمر عن مدى عقود.
رفضه إدخال بالدنا في أحالف
وأشاد املؤتمر بالجهود التي بذلتها
عسكرية وإقامة قواعد عسكرية
لجنة التحقيق الدولية التي

شكلها مجلس حقوق إلانسان
التابع لألمم املتحدة ،لكشف
انتهاكات النظام لحقوق إلانسان
ا
مناشدا إياها بمواصلة
في إرتريا،
ا
هذه الجهود وصوال إلى تقديم
رموز النظام إلى محكمة الجناية
الدولية في الهاي.
تقدم املؤتمر بالشكر إلثيوبيا،
ا
وشعبا ،لتعاونها معنا في
حكومة
تسهيل وصول العضوية إلى مقر
انعقاد املؤتمر .وفي ختام أعماله
اتخذ املؤتمر عددا من القرارات
والتوصيات ،وانتخب بصورة
ديمقراطية قيادة جديدة تتولى
مهام املرحلة القادمة .
النصر لنضالنا الديمقراطي
السقوط للنظام الدكتاتور
املجد والخلود لشهدائنا
 17أكتوبر 1027م

إ

إ
إ
إ
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أخبار متفرقة
أديس أبابا:

عقد املناضل عبدهللا محمود رئيس سكرتارية املجلس املركزى لجبهة إلانقاذ الوطني

ا
إلارترية اجتماعا في مقر التنظيم بأديس أبابا لعضوية لتنظيم املتواجدين باملنطقة ،لشرح نتائج سمنار
القوى السياسية للمجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي ،الذي عقد في مدينة شيري إلاثيوبية،
خالل الفترة من  10إلى  18أكتوبر  . 1027وشارك في الجلسة مجموعة من اعضاء الهيئة التنفيذية
وأعضاء املجلس املركزى.
تناول رئيس املجلس املركزى بالشرح مخرجات السمنار والقضايا التي أثيرت فيه والتطورات املتوقعة
بخصوص القضايا التي ال تزال معلقة بشأن تفعيل مؤسسات املجلس الوطني والدخول إلى املؤتمر
الوطني الثاني للمجلس .ويذكر أن وفد جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية ترأسه املناضل الدكتور يوسف
برهانو رئيس الهيئة التنفيذية وعضوية كل من املناضل عبدهللا محمود رئيس سكرتارية املجلس
املركزي واملناضل نجاش عثمان مسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية في الهيئة التنفيذية.

وقد أجاب ألاخوان عبدهللا محمود ونجاش عثمان على استفسارات الحضور بخصوص مواقف
التنظيمات السياسية في السمنار ،وبناء عليه تبادل الحضور الرؤى حول التطورات املحتملة في قادم
ألايام بشأن املجلس الوطني .وفي نهاية اللقاء أثنى الحضور على الجهود إلايجابية لوفد تنظيمنا في
سمنار القوى السياسية.
ومن جانب آخر عقد ألاخ نجاش عثمان ،مسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية لجبهة إلانقاذ
ا
اجتماعا لعضوية التنظيم عبر البالتوك شرح فيها نتائج املؤتمر الثالث والقرارات
في  5نوفمبر 1027
التي صدرت عنه وكذلك نتائج سمنار القوى السياسية للمجلس الوطني إلارتري .وقد تابع ألاعضاء في
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة
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مختلف املواقع التسجيالت الصوتية لهذا اللقاء .وأكدت القواعد حرصها التام على إنجاح قرارات
وتوصيات املؤتمر الثالث بما يعزز الدور الوطني للتنظيم.

السودان:
ومواصلة لالجتماعات التنويرية في مختلف املناطق تم عقد لقاءات تنويرىة في عدد من املواقع في
السودان،شاركش فيه عضوية التنظيم  .ففي املنطقة ألاولى :عقد الفرع اجتماع هاما ناقش مخرجات
املؤتمر ألثالث والتوصيات والقرارت التى خرج بها .وأمن الجميع على أهمية مضاعفة الجهود وتعزيز
دور التنظيم على كافة ألاصعدة ،والاستمرار في رفع راية التحدى والتصدى للمؤامرات التى تستهدف
الخط الوطني الديمقراطي للتنظيم.
ًّ
ا
تنويريا  ،شرح فيه
لقاء
وفي املنطقة الرابعة عقد اجتماع لفرع التنظيم في الرابع عشر من نوفمبر
بعض ممثلي الفرع املشاركين في املؤتمر الثالث نتائجه من خالل تسليط الضوء على التحديات التي
واجهش التنظيم منذ املؤتمر الثاني في  1021على خلفية املؤامرات املتعددة ألاطراف وتغييب املوت
ا
عددا من قياداته التاريخية في فترة وجيزة .إال أن التنظيم ،كما أكد املتحدثون ،استطاع تجاوز ذلك
بفضل صمود عضويته ،قيادة وقاعد ،وعقد مؤتمره الثالث بنجاح .وبخصوص نتائج املؤتمر تم تنوير
الفرع بالتقارير التي قدمش من القيادة والتي أجيزت بعد مناقشتها من املؤتمرين ،كما تم شرح
ا
التعديالت التي أجريش على البرنامج السياس ي والنظام ألاساس ي ،فضال عن إطالع الفرع على القيادة
الجديدة والروح ألاخوية التي سادت جلسات املؤتمر واستعداد الجميع على رفع وتيرة العمل النضالي
ا
عموما .كما تناول
في املرحلة القادمة بما يستجيب إلى تطلعات جماهير التنظيم والشعب إلارتري
الاجتماع التطورات التي تشهدها الساحة إلارترية ا
حاليا ،سواء على صعيد املعارضة أو النظام .ثم تلي
البيان الختامي للمؤتمر .

اململكة العربية السعودية:

ًّ
تنويريا لفرع جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية ،في الرياض باململكة العربية السعودية،
كما عقد اجتماعا
تحدث فيها ألاخوان محمد سعيد حقوص عضو لجنة التدقيق واملتابعة في التنظيم ،وإبراهيم محمد
نور العضو الاحتياط في املجلس املركزي لجبهة إلانقاذ ،عن فعاليات املؤتمر والتقارير التي أجيزت فيها
والبرامج السياسية والتنظيمية التي أقرت والجو إلايجابي الذي ساد أعمال املؤتمر .وقد أكدت
املعلومات التي وصلتنا من هناك أن عضوية الفرع أكدت على مواصلة دورهم املتميز في إنجاح قرارات

املؤتمر وتعزيز الدور الوطني للتنظيم.
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مدرسة الضياء تزلزل عرش الديكتاتور

ا
تشهد العاصمة أسمرا منذ يومين أحداثا متسارعة ،توجش بمظاهرات كان مركزها حي "آخريا" ،وذلك على خلفية
ا
استمرارا
القرار الجائر للنظام الديكتاتوري القائم والقاض ي بمنع استخدام الرموز الدينية في املدارس ،والذي يعتبر
في تدخالته السافرة في الشؤون الداخلية للمؤسسات الدينية للمسلمين وكافة الطوائف املسيحية ،والتي كان أبرزها
عزل بطريارك الكنيسة ألارثوذكسية ألانبا أنطونيوس ووضعه تحش إلاقامة الجبرية .وحري باإلشارة أن النظام القائم
قام فور استيالئه على السلطة في البالد باالعتداء على املؤسسات الدينية املختلفة وحقوق أتباعها ،وكان في مقدمتها
اعتقال وتغييب عدد كبير من أساتذة املعاهد الدينية إلاسالمية وانتهاك حقوق أتباع الكنيسة الكاثوليكية وشهود
ا
يهوا وبقية الطوائف املسيحية .وتنفيذا لقراراته التعسفية ألاخيرة ،قامش أجهزة النظام الديكتاتوري بالتدخل في
الشؤون الداخلية ملدرسة الضياء إلاسالمية ،واعتقال الحاج موس ى محمد نور رئيس مجلس إدارة املدرسة وعدد من
زمالئه ،وهو ما لم تجرؤ القيام به حتى السلطات الاستعمارية إلاثيوبية .
ومواصلة لطغيانها ونهجها التعسفي قامش في  32أكتوبر  ،1027ومن خالل قوات مدججة بالسالح الاعتداء على
اجتماع أولياء أمور التالميذ بإطالق ذخيرة حية على الاجتماع .وألاخبار ألاولية الواردة من عين املكان تفيد بوقوع
ضحايا بين املدنيين جراء الاعتداء آلاثم لجنود وشرطة النظام الغاشم .
إن التنظيمات السياسية في املجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي ،في الوقش الذي تدين فيه الاعتداء الوحش ي
ا
على املدنيين ألابرياء وتحذر عناصر الجيش والشرطة من مغبة التورط في قتل املدنيين تنفيذا لتعليمات عناصر
هذا النظام الديكتاتوري املتهالك ،تناشد الجيش والشرطة وقوات ألامن أن تنحاز إلى جانب مطالب الشعب العادلة
وتساهم مع طالب العدالة والحرية في إسقاط النظام الديكتاتوري .كما تهيب التنظيمات السياسية بكافة قطاعات
شعبنا في أرض الوطن وفي دول املهجر الخروج ا
فورا في مظاهرات تضامنية مع أهالي العاصمة أسمرا .كما تحذر
بشدة النظام الديكتاتوري وأعوانه من محاولة زج شعبنا في فتنة طائفية .وفي هذا الصدد فإن التنظيمات
السياسية في املجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي تعبر عن ثقتها الكبيرة في أن وعي شعبنا وتالحمه في هذه
املحنة سيفوت على النظام وأعوانه اللعب على هذه الورقة .
وتهيب التنظيمات السياسية في املجلس الوطني إلارتري ا
أيضا بكافة املنظمات الحقوقية والدول الفاعلة على الصعيد
الدولي واملجتمع الدولي التدخل لوقف الانتهاكات التي يرتكبها النظام الديكتاتوري ضد شعبنا على مرأى ومسمع
ا
العالم ،مستهينا بكرامته وبقيمه الدينية والوطنية والحقوقية على مدى ربع قرن من الزمان .وإنها تخش ى أن يرتكب
النظام الديكتاتوري مجازر خطيرة في حق ألابرياء إن لم يواجه بموقف دولي حازم وسريع .
النصر لنضاالت شعبنا من أجل الحرية والكرامة،،
السقوط للنظام الديكتاتوري البغيض!!

التنظيمات السياسية في املجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي
 2نوفمبر 1027م
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من رحم تضحيات ومعاناة شعبنا
يتولد فجر الحرية والانعتاق!!
تابعنا في جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية باهتمام
بالغ وإعجاب شديد ،الهبة الجماهيرية التي ألهبها
موقف واعتقال الحاج موس ى محمد نور ،رئيس
مجلس إدارة مدرسة الضياء ألاهلية .ونحن إذ
نثمن عاليا املوقف الشجاع لهذا الرمز الوطني،
ا
وكافة املواطنين أطفاال ،نساء ورجاال ،والذين
خرجوا في مظاهرات عارمة بأسمر في  32أكتوبر
1027م ،رفضا لقرارات النظام املتعسفة بشأن
املدارس ألاهلية ،واعتقال الحاج موس ى رئيس
مجلس إدارة املدرسة من ناحية أخرى ،نؤكد
وقوفنا ودعمنا ملطالبهم ولكافة مطالب الجماهير
إلارترية في التغيير والتخلص من ربقة
الديكتاتورية.
لقد أكدت ألاحداث الحالية ،بما ال يدع مجاال
للشك ،أن الشعب إلارتري صبور وجسور .وعلى
الديكتاتور أن يدرك أن صبر الشعب إلارتري قد
نفد ،وعليه أن يتقي غضبته ،ويتعظ بغيره من
ألانظمة الديكتاتورية ،ويتجنب غضبة الحليم
فإن فيها حتفه .
قد صبر شعبنا على هذا الديكتاتور وزمرته
لعقدين ونيف ..ليس لش يء إال العتقاده أن
الزمرة التي انتسبش لثورته الظافرة ربما تعود إلى
رشدها ا
يوما وتتراجع عن امتهان كرامته والدوس
على حقوقه .ولكن الزمرة تمادت في جبروتها
وغطرستها ،مما جعل شعبنا يدرك أن حريته لن
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة

تتحقق في ظل هذه العصابة املجرمة ،فعبر عن
مقاومة سياساتها من خالل حركة الجيش
الشعبي عشية إعالن الاستقالل ،ثم تال ذلك
الحركة الاحتجاجية لجرحى حرب التحرير في ماي
حبار ،واملقاومة الشعبية املسلحة في "ديعوت" -
شرق أكلي قوزاي في عام 1009م ،ثم "عملية
فورتو" في  12يناير  1023التي قادها الشهيد
العقيد سعيد على حجاي ود علي) ،وصوال للهبة
الجماهيرية الحالية ،لترسم الخط البياني
لتصاعد املقاومة الشعبية وفي الوقش نفسه
ولتشير إلى العد التنازلي لحكم الديكتاتور
وزبانيته.
إن جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية ،إذ تعبر عن
فخرها واعتزازها لردود أفعال جماهير شعبنا في
كل مكان املكملة للهبة الشعبية في أسمرا ،تتقدم
بنداء عاجل الى جماهير شعبنا في الخارج لرفع
وتيرة التضامن مع أهلهم في الداخل من خالل
توحيد صفوفهم واملشاركة الفعالة في مظاهرات
تتجه إلى سفارات النظام في مختلف الدول
ومقرات املنظمات الدولية وإلاقليمية املعنية
بقضايا حقوق إلانسان ،وتقديم مذكرات تندد
بسياسة النظام في كبش الحريات ومصادرة
الحقوق والاعتداء على املظاهرات السلمية التي
قام بها ألاطفال والنساء والشيوخ بالسالح الناري.
وفي الوقش ذاته تهيب بجماهير الداخل أال تتراجع
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وال تهادن حتى ال يتخذ النظام ذلك مطية
لالنتقام من املقاومة وممارسة أبشع أنواع
التنكيل ليقض ي على أي محاولة أخرى من هذا
القبيل .وندعو جماهير التنظيم في الداخل
الالتحام والتنسيق مع كافة قطاعات شعبنا في
التصدي لهذا الكابوس في كل ما من شأنه
إلاسهام في تقصير أمد النظام الديكتاتوري.
وتحذر جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية عناصر
الشرطة وألامن وقوات الجيش من أن يكونوا
أداة للنظام في توجيه السالح نحو صدور
الشعب ،ألنه من املفترض أن يكون ذلك السالح
لحماية وطنهم وشعبهم .ليس هذا فحسب بل أنهم
مطالبون باالنحياز ملطالب شعبهم العادلة.

النظام من خالل منع املؤسسات الاعالمية
املستقلة ،املحلية وألاجنبية ،من العمل في إرتريا
وتغطية الاحداث فيها .كما نندد بقطع النظام
خدمات إلانترنش ،على محدوديتها ،بعد ألاحداث
الاخيرة لوقف وسائل التواصل الاجتماعي التي
كانش تمثل املنبر إلاعالمي الوحيد للحصول على
املعلومة من داخل الوطن رغم الرقابة املشددة
واملخاطر املحدقة برواده.
واملؤكد أن من رحم تضحيات ومعاناة شعبنا
يتولد فجر الحرية والانعتاق وأن هذه التضحيات
لن تذهب سدى .وإن ا
غدا لناظره قريب.

النصر لنضال شعبنا من أجل الحرية
وفي الوقش الذي نندد فيه بالقمع وانتهاك والديمقراطية!!
الحريات ومواجهة العزل بالسالح الناري ،فإننا الخزي والعار للنظام الديكتاتوري!
نناشد الدول املحبة للسالم واملنظمات إلانسانية املجد والخلود لشهدائنا ألابرار !!
والحقوقية الضغط على النظام الديكتاتوري من
الهيئة التنفيذية
أجل وقف املجازر والانتهاكات التي يرتكبها في حق
لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية
شعبنا ،وإطالق سراح كافة املعتقلين في ألاحداث
 4نوفمبر 1027
ألاخيرة وعلى رأسهم الشيخ موس ى محمد نور .كما
ندين سياسة التعتيم إلاعالمي الذي يمارسه

القراء األفاضل
نرحب دومًا بأرائكم وإسهاماتكم !!
للتواصل مع جملة اإلنقاذ يرجى الكتابة إىل
ensf.info@gmail.com
اإلنقاذ  -السنة الحادية عشرة
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