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  هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 ا�جتماع الموسع جبھة الثوابت الوطنية ا�رترية اختتام بمناسبة إع�مي بيان
 

  شعبنا ا�بي وا�شقاء وا�صدقاء جماھير إلى

ھيكلة الجبھة لتتؤام مع التحديات الماثلة في الساحة  إعادةالعامة بضرورة  ا�مانةبناء على قرار 
بما يمكنھا  آلياتھايا وخارجيا ومواكبة مستجدات الوضع في الب5د وتحديث السياسية ا2رترية داخل

فعالية وقدرة على الحركة وتوسيع نطاق حركتھا داخليا وخارجيا والتحضير  أكثرتكون  أنمن 
كافية كسبا  العمل على المشاركين قبل فترة أوراقواحد وقد تم مسبقا توزيع  آنللمؤتمر العام في 

تقديم مقترحات أخرى  أوحولھا  أرائھموا من دراستھا وتقيمھا بشكل كافي وتقديم ليتمكنو للزمن 
تم عقد  القرارات والتوصيات المطلوبة  إعدادقبل موعد ا2جتماع بحث يسھل المشاركة في 

 م وبعد نقاش استمر حتى صباح اليوم التالي  تم إقرار٢٠١٤ا2جتماع في السادس من أكتوبر
  :ا�تي ونوجز أھمھا فيوالتوصيات  تالقرارا

 على الصعيد التنظيمي: أو2
العامة وتوسيع عضويتھا نظرا لزيادة مھامھا العمل السياسي واRداري تم  ا�مانةتشكيل  إعادة - 1

ومواقعھم  ا�سماءوستعلن  أعضاء 9العدد الكلي  أصبحمھمة التحضير للمؤتمر حيث  إضافة
 .  �حقا

 م٢٠١٥ في ديسمبرالعام ر تم تحديد موعد عقد المؤتم - 2
والبرنامج السياسي واRداري  اRداريةالعمل واللوائح التنظيمية والھياكل  أوراق إجازةتمت  - 3

 .المؤتمر أوراقبإضافة التعدي5ت والمقترحات بجانب مسودات 
ل تدير الفروع في الداخ إداريةمركزيات  إلىمن مناطق جغرافية  اRداريھيكلة الھرم  إعادة - 4

 ال5ئحةوالخارج وفق ما تنص عليه 
 .تفعيل برنامج المقاومة الشعبية --٥
سمعية ومرئية باRضافة استجابة لمتطلبات  إضافية آلياتوإيجاد  اRع5ميالتوسع في النشاط  - 6

 .المطروحالمرحلة القادمة وفق التصور 
 .في المرحلة المقبلةزيادة الموارد المالية للجبھة لتغطية كل مستلزمات العمل  -  7
العمل التنظيمي  أصعدةتقرر توجيه ا2ھتمام بقضايا الداخل كأولوية قصوى على كافة  - 8

   .لذلك اRمكاناتوتسخير كل 
 

 السياسيعلى الصعيد 
تھديدا للوحدة الوطنية باعتباره يمثل  مشروع الطائفي للنظام الحاكمتصعيد النضال ضد ال -١  

 .إسقاطه يجب ية الدينيةأساس الھو وتمييز على
مواجھة مؤامرات النظام الطائفي في اسمرا بقوة 2ستھداف اللغة والثقافة العربية التي تمث5ن   -٢

جوھر الھوية الوطنية ا2رترية عبر ما يسمى استفتاء على لغة الدولة ومحاولة تكريس المشروع 
 .الطائفي للزمرة الحاكمة

 أومن العقوبات الدولية المفروضة عليه  اRف5تومحاولة  تجميل نظامهمشاريع رفض كل   -٣
أي مخرجات تصدر منه باعتباره نظام غير شرعي او دستوري فرض نفسه بالقوة العسكرية أي 
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نظام انق5ب عسكري بمفھوم القانون الدولي بناء على القاعدة القانونية التي تقول ما بني على 
 .باطل فھو باطل

الدفاع عن الثوابت الوطنية والمشروع الوطني ومواجھة أي مشاريع  يفالنضال تصعيد  – 4
 .تستھدف وحدة الشعب والتراب الوطني من أي جھة كانت

 تفعيل دورنا في اطر المعارضة التي نشارك في عضويتھا  -  ٥
تساعد  وقوية وحدة صفھا ولخلق جبھة وطنية عريضةلتمتين مبادرات للقوى الوطنية  تقديم -  ٦

 .المعارضة أزماتمن  جالخروعلى 
 

 في المجال الخارجي
 
جزءا 2 يتجزءا من محيطنا العربي نتأثر به ويتأثر بنا ومواجھة كل محاو2ت  أنناالتأكيد على  - أ

  .نظام افورقي عزل الشعب ا2رتري عنه من منطلقات طائفية 
لشعب ا2رتري ضد النظام الدور العربي لدعم ومناصرة نضال ا إعادةالعمل على  - ب

العامة من خ5ل ا2تصا2ت مع محيطنا  ا�مانةالدكتاتوري الطائفي في ارتريا وذلك بتكثيف جھد 
عربية بد2 من  إع5مالعربي من دول وأحزاب ومنظمات ونقابات وشخصيات اعتبارية ووسائل 

  .اقتصار ع5قاتنا بدول الجوار فقط
 علىفي ا2ستق5ل وإقامة دولة المستقلة  الشقيق ق الشعب الفلسطينيتأكيد موقفنا الداعم للحقو - ت

 .أراضيه
في دفع المنظمات الدولية في تبني قضايا حقوق  ا�خرىتكثيف الجھد مع القوى الوطنية   -  ث

والحريات في ب5دنا للضغط على العصابة الحاكمة للرضوخ لمطالب الشعب ا2رتري  اRنسان
 .والحريات العامة في ب5دنا اRنسانق 2سيما في مجال حقو

بضرورة ا�لتزام بتعھدھا بتنفيذ قرار محكمة الحدود الدولية  إثيوبيامطالبة   - ج
ان استمرار تأكيد و ا�رترية المحتلة من قبلھا لب�دنا ا;راضيالقاضي بإعادة 

 .احت�لھا ;راضينا أمر مرفوض 
بضرورة مراعاة القوانين الدولية بخصوص عمليات اللجوء  بقوة مطالبة الحكومة السودانية -  ح

وتأمين معسكرات  إليھال5رتريين الھاربين من جحيم القمع في ب5دنا وعدم تسليم أي ارتري يلجأ 
السوداني  ا�منالرشائدة ومن بعض عناصر  عصاباتال5جئين من ھجمات تجار البشر من 

المتحدة الذين يتاجرون با2رتريين ال5جئين  ا�مم وسماسرة نظام افورقي حسب ما اكدتة تقارير
كشف الستار عن عمليات تجارة البشر  إلىتحقيقات مكثفة تؤدي  إجراء إلىفي السودان وندعوھا 

 عصابات الشرقي 2 سيما معسكرات ال5جئين ا2رتريين لمعاقبة الجناة 2 سيما اRقليمفي 
وعدم ترك الحبل على القارب 2ن ذلك سيكون له  نيةومنھم من نافذ في السلطة السودا الرشائدة

البقاء  إنتداعيات خطيرة تھدد استقرار المناطق الحدودية بين البلدين وإدراك حقيقة مھمة 
  .للشعوب وليس لuنظمة

في الضغط على نظام افورقي القمعي عبر  ا2يجابي  ا�ميركية اRدارةالتأكيد على دور   - خ
رض عقوبات دولية عليھا ونطالبھا با2نحياز الكامل للشعب ا2رتري في نضاله المتحدة وف ا�مم

مثل السويد  أوروبيةمن اجل التغيير ودعمھا للمعارضة ا2رترية وكذلك التأكيد على دور دول 
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بمواقف  أوروبافي الوقوف بحزم ضد نظام افورقي القمعي ومطالبة بقية دول  وكندا  والنرويج
 . مماثلة

 

نؤكد لشعبنا بأننا لن نحيد عن الطريق سنعمل مخلصين مضحين بالغالي أخيرا 
 .الحريةوالنفيس في سبيل 

  
  

  أمانة اRع5م 
 

 النصر للديمقراطية
  

 


