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بيان الجتماع الدوري السابع للهيئة التنفيذية
لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية
عقب اإلجتماع الدوري الثالث للمجلس املركزي لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية ،عقدت الهيئة
التنفيذية اجتماعها الدوري السابع في الفترة من  8 – 7نوفمبر الحالي ،حيث استهلت اجتماعها
بالترحم على روح املناضل /إبراهيم محمد نور ،عضو املجلس املركزي لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية،
الذي وافته املنية في ،2020/10/ 27مثمنة مسيرته النضالية الطويلة من أجل شعبه ووطنه.
ثم انتقل االجتماع إلى مناقشة جدول أعماله ،حيث قام في البداية بتقييم عميق لتطورات الوضاع
في الجارة إثيوبيا التي تشهد مواجهات عسكرية بين الحكومة املركزية وحكومة إقليم تقراي ،وما
يمكن أن تشكله من مخاطر كبيرة على شعبنا ووطننا ،وخاصة في ظل الدالئل القوية التي تشير إلى
تورط النظام الديكتاتوري في إرتريا في هذا الصراع الداخلي إلثيوبيا .وقد عبر االجتماع عن قناعته
بأن أي نظام تهمه مصالح شعبه ووطنه ينأى ببالده عن التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى،
التز ًاما باملواثيق والعراف الدولية التي تنظم العالقات بين الدول .بل ويمكنه أن يسعى إلقناع
ً
الطراف املتصارعة لحل خالفاتهما بالطرق السلمية ،بدال من صب الزيت على النار ولعب دور في
إشعال حرب بينهما ،لتجنيب بالده من ويالت الحرب ونتائجها املدمرة .بيد أن سلوك الطغمة
الديكتاتورية الحاكمة في إرتريا بعيد كل البعد عن انتهاج مثل هذا التوجه العقالني .ولذلك فمن
الطبيعي أن نشاهد اليوم تكر ًارا لذات الخطاء السلبية القاتلة لهذه الطغمة من خالل تدخلها في
الشؤون الداخلية اإلثيوبية ،مما يضع بالدنا وسيادته الوطنية في موقف خطير وحرج.
ً
وقد أكدت الهيئة التنفيذية على أن جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية ،انطالقا من موقفها املبدئي
والثابت القاض ي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير ،تدين بشدة مواقف النظام في هذا
السياق ،وتحمله املسؤولية التاريخية لألضرار التي قد تلحق بشعبنا وببالدنا وبسيادتنا الوطنية
جراء هذا النهج املغامر .وأهابت بشعبنا وبقوات الدفاع اإلرترية والشباب اإلرتري بشكل عام
التمسك باملوقف الوطني ،ورفض إقحام بالدنا كطرف في صراع خارجي .كما تهيب الهيئة التنفيذية
بقوى املعارضة اإلرترية بضرورة رص الصفوف واتخاذ مواقف وطنية تحمي مصالح شعبنا وبالدنا،

وتؤدي إلى تجنيب إرتريا مخاطر الوضاع املتفجرة في محيطنا .كما دعت ً
أيضا أطراف النزاع في
إثيوبيا إلى ضرورة االحتكام لصوت العقل والسعي من أجل إيجاد حل لخالفاتها بالطرق السلمية.
وعلى الصعيد التنظيمي تناولت الهيئة التنفيذية بالتفصيل قرارات وتوجيهات املجلس املركزي في
مختلف املجاالت .وقامت بوضع خطة عمل مرحلية لتنفيذ ذلك ،من خالل تطوير الداء اإلداري
والتنظيمي ومواصلة الجهود لتفعيل الطر التنظيمية بمشاركة فعالة من القيادة والكوادر وكافة
عضوية التنظيم.
أما فيما يخص تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر التنظيمي الرابع ،الذي قرر اإلجتماع الدوري
الثالث للمجلس املركزي تفويض سكرتارية املجلس املركزي والهيئة التنفيذية بتشكيلها .فقد أكد
االجتماع بأن الهيئتين تقومان بمشاورات مستمرة لتنفيذ هذه املهمة.
وتطرق االجتماع الدوري السابع للهيئة التنفيذية بإسهاب إلى مسألة تحقيق الوحدة مع عدد من
ً
القوى الوطنية اإلرترية اس ً
مؤكدا
تنادا على مصادقة املجلس املركزي على مخرجات لجنة الحوار،
على أن الهيئة التنفيذية سوف تسعى جاهدة من أجل تنفيذ تلك املخرجات.
وفي ختام اجتماعها دعت الهيئة التنفيذبة عضوية التنظيم في كافة أنحاء العالم ،والتي كانت وال
ً
تزال تقوم بواجباتها الوطنية والتنظيمية انطالقا من وعيها الوطني املتقدم وإخالصها ملبادئ
التنظيم ،إلى مضاعفة جهودها ورفع وتيرة عملها من أجل تنفيذ الخطط والبرامج املوضوعة.

النصر لنضال شعبنا من أجل الديمقراطية والعدالة والسالم!!
السقوط للنظام الديكتا توري!!
املجد والخلود لشهدائنا البرار!!

الجتماع الدوري السابع للهيئة التنفيذية لجبهة
اإلنقاذ الوطني اإلرترية
 9نوفمبر2020

