
  

  لثانيةا دورتها في المركزية القيادة الجتماع الختامي البيان

 م2022 مارس20إلى 18من للفترة 

مارس 20الى18اجتماعها الدوري الثاني في الفترة من للعدالةالقيادة المركزية لحزب النهضة ا*رتري  تعقد

 كلدى ل بالقلق تبعث اعياتوتد والمنطقة االرترية الساحة في متسارعة وإحداث  مضطربة أوضاع ظل في م2022

  وا*قليم الوطن مصلحة على الحادبين

 التقارير اشتملت وقد التنفيذي والمكتب المركزية القيادة سكرتارية من المقدمة التقارير على االجتماعوقف    

 .تقارير اIداء للمكتب التنفيذيو المتوقعة التهاومآ الراهنة لKوضاع وتقييم قراءة واIوراق على

ى علوتأثيرها وانعكاساتها إثيوبيا  الجارة فيوالمؤسفة  المتسارعةاIحداث  تجاه الشديد قلقه االجتماعأبدى  قدو

 الوقت ذات في االرترية،مؤكدا المقاومة صف بينواالصطفاف  التمايزعلى حالة  وبشكل متزايدالوضع ا*رتري 

وحدة  وانا*رترية  الوطنية الثوابت منا*حداث  اهتج المواقف كافة تنطلق أنعلى أهمية  أكد الذي الحزب موقف

وانعكاساته  تأثيرهمع أهمية درء  الجوار دولفي ،وما يحدث شيءالوطنية مقدمة على كل  سيادةال وصون الشعب

 العقل إعمال إلى والمتخاصمين الفرقاء دعوان نأ الدولي والمجتمع وعلينا مواطنيها يخص خاص داخلي شان يبقى

 . اIرواح على حفاظا الدماء إراقة وإيقاف السلمية بالطرق اتالصراع وحل

 المركزية تنايقض وهذه بالدنا في التغييرإنجاز  حول قضيتها تتركز االرترية المقاومة صفوف بان االجتماعوأكد 

 لكل العظيمة بثورته تصدى وكما االرتري وشعبنا، تحقيقها على وتضافر قوتنا وتماسكنا بوحدتنا قادرون ونحن

 والتوسعيين الطامعين كل ضد الوطنية سيادته عن للدفاعأعظم  بمقدرةأ مهي هو أيضا نوالمؤامرات اdاIعداء 

 .كانوا ا أي

أن  شانها من التي القرارات من جملة واتخذ والقوة الضعف مواطن على وأشار بعمقاIداء  تقارير االجتماع وناقش

 الرابع المؤتمر وقراراتأهداف  تحقيق في لKعضاء أوسع بمشاركة تسمحو وتيرته من وتسرعوترتقي باIداء تدفع 

 .للحزب 

 كما الثانية الدورة خاللاتخذها  التيوالقرارات والمواقف  بذلها التي والمجهود التنفيذي المكتب على االجتماع اثني

 يتناسب بما العطاء من مزيدإلى  اهاودعإليها  يوكل ما كل تنفيذ في والتفاني الفاعلية أبدت التي القواعد بدور شادأ

، وحث المكتب التنفيذي المضي قدما في خطيرة  لتحديات وشعبنا بالدنا فيها تتعرض التي الظروف طبيعة مع

 .)نحن على العهد( العمل لبلورة مبادرة الحزب لتوحيد القوى الوطنية االرترية 

 الديمقراطي للتغيير االرتري الوطني للمجلس المركزية قيادةللالثاني الدوري  االجتماع مخرجات على االجتماع أثنى  

 المجلس مسيرة دعم في قدما مضيهوأكد ، خاصة فيما يتعلق باالنتقال إلى مظلة أوسع وتعزيز العمل الوحدوي

 .المقبلة   المرحلة في بها القيام المناط المشاريع كافة *نجاح إمكاناته كافة مسخرا



 صفا والوقوف التاريخية مسئوليتها تتحمل أن التغيير إحالل اجل من الساعية االرترية القوى كافة االجتماع دعا

ومع التأكيد على أن التغيير فى ارتريا  .عظيمة تضحيات عبر جاءت التي الوطنية مكتسباتال على حفاظا واحدا

تعول على القوى الخارجية وخاصة  مسؤلية االرترين فى المقام اIول أدآن االجتماع كل المساعي واالطروحات التي

كما أدان كل الكيانات واالفراد الضالعين فى محاوالت . إنجاز التغيير فى ارتريا  في  الجبهة الشعبية لتحرير تقراي

  .وا*ضرار بالسلم والتعايش المجتمعي فى إرتريا تفتيت الوحدة الوطنية 

سها قوات الدفاع أي بالداخل وكل القوى النظامية  وعلى روتقدم االجتماع بالدعوة إلى كافة أبناء الشعب االرتر

االرترية للعمل من اجل التغيير وإنهاء حكم نظام الهقدف للحفاظ على المكتسبات والسيادة الوطنية ولينعم 

 . الجميع بالسالمة واالستقرار والحياة التي تليق به

الحوار إلى  واللجوءوحقن الدماء  الحربوإيقاف  عقلال صوتإثيوبيا إلى إعمال  الجارة في الفرقاء االجتماع دعا

 .عقباها  يحمد ال ومخاطر كوارث والمنطقة الشقيقا*ثيوبي  الشعب نيبجلتسالم عادل ومستدام  إلىللوصول 

 والوساطةا*فريقي  االتحاد االجتماع حثو ثمن عاليا جهود الحراك ا*ثيوبي من اجل الحرية والعدالة ، ا*طاروفى هذا 

  . لزيادة الجهود والضغط على جميع اIطراف الدولي المجتمعو

وتحقيق شعار الثورة   دعائم الحياة المدنية إرساءجانب الشعب السوداني ومطالبته  في  إلىاالجتماع وقوفه  أكد

 . حرية سالم وعدالة 

 في االرتريين لالجئينا بحماية الالجئين وشئونا*نسان  حقوق منظمات وخاصة الدولي المجتمع االجتماع طالب

 فياIبرياء  من الحرب هذه ضحايا بإغاثة واالهتمام لهماdمن  المالذإثيوبيا  وإيجاد  في العالم وخاصة إرجاءجميع 

 . إثيوبيا

 الحرب فيها دارت التي المناطق في حرب جرائم بارتكاب االدعاءات في التحقيق في با*سراع الدولي المجتمع طالب

 .الجنائية  للعدالة وتقديمهم المجرمين ومعاقبة ومحاسبته ارتكابه تثبت منوإدانة 

 وبناء التغيير اجل من المناضلة وقواه االرتري الشعب جانب إلى الوقوف الحقوقية والمنظمات الدولي المجتمع دعا

ق له االزدهار وتحق االرتري المواطن وكرامة الحريات تحفظ التي وقوامها العدل والديمقراطية الدستور دولة صرح

 .والنماء 

 حرا االرتري الشعب عاش

 مصونة االرترية السيادة دامت

 والكرامة والحرية العدالة جلا من شعبناوالنصر لنضاالت 

 للعدالة االرتري النهضة حزب

 الثانية الدورة المركزية للقيادة الدوري االجتماع
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