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تصريح صحفي
حول ما ورد في موقع عدوليس
قرأنا بتاريخ  2020/11/18بموقع عدوليس اإللكتروني خبرا تحت عنوان "بوادر انقسام ائتالف إرتري
معارض حول املوقف من النزاع اإلثيوبي" .بداية نعبر عن بالغ أسفنا أن يكون موقع "عدوليس" ،والذي
نعتبره من املو اقع اإلرترية املهمة ،مصدرا لخبر مدسوس ،خاصة في مثل هذا الوقت الحرج الذي يمر به
شعبنا ووطننا جراء النهج املدمرللطغمة الديكتاتورية الحاكمة.
منذ املؤتمر الثاني للمجلس الوطني االرتري دأبت سكرتارية القيادة املركزية واملكتب التنفيذي للمجلس
الوطني اإلرتري سياسة على عقد اجتماعات تشاورية مع أعضاء القيادة املركزية للمجلس وكذلك مع قيادات
التنظيمات االرترية واملدنية املكونة للمجلس الوطني االرتري ،عند الضرورة وظهور تطورات وأحداث هامة.
وفي هذا السياق تم عقد اجتماع تشاوري موسع بين مؤسسات املجلس الوطني االرتري ورؤساء التنظيمات
االرترية بتاريخ  2020/11/17بدعوة من رئيس املكتب التنفيذي ،وذلك للتشاور حول الحرب الداخلية
الدائرة في إثيوبيا ،وتداعيات على وطننا وشعبنا ومناقشة دورالطغمة الحاكمة في إرتريا في هذه الحرب.
وكان االجتماع ناجحا ،حيث اتسمت املناقشات فيه بروح املسؤولية النضالية وجرى تقييم شامل للحرب
القائمة حاليا .وبداهة أن تختلف القراءات من تنظيم إلى آخر ملجمل املستجدات املتعلقة بهذه الحرب
ونتائجها الحالية ومآالتها املستقبلية ،وهذا ال يعيب املجلس الوطني باعتباره مؤسسة ديمقراطية تحترم
تعدد اآلراء وتنوعها .وخرج االجتماع بموجهات عامة حول كيفية التعامل مع الحرب وتداعياتها ،وتتبع
مجرياتها بشكل دقيق ،مع التأكيد على أن مؤسسات املجلس التنفيذية والتشريعية تملك صالحيات قانونية
كاملة التخاذ قرارات عند الضرورة ،وفقا للميثاق السياس ي للمجلس الوطني ونظامه األساس ي ،وبما يخدم
املصالح الحيوية لشعبنا ،حاليا ومستقبال ،وبما يحافظ على وحدة الرؤية بين مكونات املجلس الوطني.
إننا وإذ نعرب عن احترامنا الكامل واملبدئي لحرية الرأي والنشر ،فإننا نناشد إدارة موقع عدوليس وكل
املو اقع اإلعالمية اإلرترية االبتعاد عن كل ما شأنه املساهمة في نقل أخبار غير حقيقية ،وتوخي الدقة فيما
تنقل من أخبار ومعلومات ،مؤكدين على أن أبواب املجلس الوطني اإلرتري مفتوحة لكل إعالمي حر يبحث
عن الخبرالصادق.
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