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ملبورن تواصل محاصراتھا لنھج وتقالید تسول السلطة القمعیة

: تحضیریة المؤتمر الثاني للمجلس الوطني تدعو) 1(م رقالصحفيھابیانفي 
اللجان المساعدة، والفروع االقلیمیة للمجلس الوطني االرتري للتغییر 

وكافة ومنظمات المجتمع  المدني االرتري،الدیمقراطي والقوي السیاسیة، 
الجماھیر االرتریة، واالفراد والجماعات والتي تناضل من اجل  احداث   التغییر 

..، ان تقف  سندا لھا  في تأدیة  مھامھاارتریاالدیمقراطي في
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یرة العطاء وأفاق المتستقبلالتحالف الدیمقراطي اإلریتري بین مس:كلمة التحرير.
 مقاالت وآراء :

محمد إسماعیل : بقلم األستاذ .قطار المعارضة یتحرك بوقود التوافق في االتجاه الصحیح @  
ھنقال
قسم التعلیقات السیاسیة  بإذاعة صوت التحالف الدیمقراطي: إعداد.ایر ھل من كرة ین21@

 أخبار ومناشط:
الرسالة المشتركة للتحالف الدیمقراطي اإلریتري وجبھة اإلنقاذ الوطني اإلریتریة للمؤتمر @

.الثاني للوحدة اإلریتریة للتغییر الدیمقراطي
ي ثاني للمجلي الوطني اإلریتري للتغییر الدیمقراطبیان اللجنة التحضیریة للمؤتمر ال@ 
ملبورن تواصل محاصراتھا لنھج وتقالید تسول السلطة القمعیة@

غموض یحیط بمقتل الجئ إریتري مسلم طعنا بألمانیا@ 
ّالنظام یقمع إضرابا لطالب مدرسة ساوا@ 
..!لعب قمار بمقر جالیة النظام بالخررطوم ینتھي بطعنة سكین@ 

مقدمة المیثاق السیاسي للتحالف الدیمقراطي اإلریتري المجاز في :ثائق التحالفمن و
م2013مؤتمره العام 

E-mail:- maga.eda2015@gmail.com
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:اإلرتريلتحالف الدیمقراطي
بین مسیرة العطاء وآفاق المستقبل

:أسرة ھیئة التحریر
لذي لم یكتف بمقارعة إن التحالف الدیمقراطي اإلریتري منذ تأسیسھ في أواخر تسعینات القرن الماضي، ظل الكیان ا

وتعریة سلطة القمع الشمولي القائمة في أسمرا، وتطویر مواثیقھ السیاسیة والتنظیمیة، لتكون مرشدا ودلیال ھادیا في 
مسیرتھ النضالیة في المستویین المرحلي والمستقبلي، وإنما سعى بكل طاقاتھ وقدراتھ، لتحقیق إلتفاف شامل للجماھیر 

وإیجاد األرضیة الالزمة، لبناء البدیل . م الوطنیة العاجلة ، ممثلة في مواجھة تلك السلطةاإلریتریة ، حول المھا
ولعل واقع معسكر قوى النضال من أجل التغییر الیوم یعد الشاھد الحي على ثمار ذلك الجھد ومنتوجھ . الدیمقراطي عنھا

نضال من جھة، وكذلك في المجتمع اإلریتري العام الذي أحدث نقلة كمیة ونوعیة في واقع أطروحات ومفاھیم قوى ال
فالساحة التي كانت تسودھا مفاھیم مثل األحادیة في كل األطر، وإعتادت أن تنظر للمواثیق السیاسیة، . بصفة عامة

كمجرد مادة تنظیر دعائیة، والضوابط التنظیمیة واإلداریة، كمجرد وسائل للسیطرة وإحكام القبضة التنظیمیة، تغیرت 
–وبرغم الظروف الموضوعیة والذاتیة التي إعتبرت مسیرتھ –افیة، لنقول أن التحالف الدیمقراطي اإلریتري بدرجة ك

فمفاھیم . أنجز قدرا ھائال من أھدافھ، وحقق بسمة واضحة في مسیرة المھام المرحلیة والمستقبلیة على السواء
–والشراكة المتبادلة -سب جحمھ وسیادتھ على مقدراتھكل ح–وتقاسم السلطة والثروة –ثقافة وممارسة –الدیمقراطیة 

ال یمكن -على أسس دستوریة وقانونیة–والمساواة في الحقوق والواجبات -القائمة على حفظ الحقوق الطبیعیة للجمیع
. تحقیقھا بمعزل عن األھداف التي عبرت عنھا مواثیق التحالف الدیمقراطي في الحاضر والمستقبل

سبق ، فإن المسئولیات الملقاة على عاتق التحالف الدیمقراطي تتضاعف، لیس فقط لجھة الحفاظ على ھذه وإنطالقا مما
المنجزات الفكریة والمفاھیمیة لدى معسكر قوى النضال من أجل التغییر الدیمقراطي في إریتریا، وإنما بتطویر القدرات 

ة، والتي یمثل أغلبھا نتاجا لحاالت الیأس من ضعف قوى إلستیعاب كافة الظواھر التي تنمو وسط الجماھیر اإلریتری
النضال من جھة، ومن جھة أخرى  ما یستدعیھ اإلستعداد لكافة النتائج المحتملة من تفجر أوضاع السلطة التي تتعمق 

عبر حركة یوما إثر آخر أزماتھا، خاصة بعد أن سعى األوفیاء من مناضلي الجبھة الشعبیة التاریخیین، إلحداث التغییر، 
اتھم، وماتالھا من تداعیات، من أبرزھا قفدان ثقة رأس السلطة وزبانیتھ، من ضباط الرتب ی، وفق مرئ2013ینایر 21

المتوسطة والدنیا والجنود، في حین ترتفع فیھ وتیرة إحتقان السلطة بأضطراد متزید، مما ینذر بكارثة اإلنھیاروالتفكك 
وبذات القدر فإن التطورات . طن الذي تحقق إستقاللھ الوطني بتضحیات باھظةالذي ستكون مآالتھ كارثة على الو

اإلقلیمیة والدولیة ال یستبعد أن تحدث متغیرات على األرض، تفضي لمراجعة كثیر المواقف، على أرضیة واقع إقلیمي 
یر والتطور، وما تحتمھ أمام كل ھذه المستجدات في ساحة العمل النضالي المرحلي كبعد ذاتي في عوامل التغی. جدید

في واقع الوضع اإلریتري، متغیرات األوضاع اإلقلیمیة والدولیة، كبعد موضوعي، یستكمل فرص إحداث تغییر ما
-:فإنھ

، على مستویات ممكن درجة وحدة مكوناتھ السیاسیةعلى التحالف الدیمقراطي اإلریتري أن یرفع ألقصى حد : أوال 
لیس فقط حفاظا على المكتسبات المتحققة، وإنما ضمانة إلحداث -سي والتنظیمي في آن واحدالسیا–اإللتزام المیثاقي 
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من للسلطة التغییر الذي یتناسب مع أھدافھ التاریخیة، وجھده النضالي المبذول، خاصة وأن إحتماالت اإلنھیار المحتوم 
وكال اإلحتمالین یحتمان حقیقة الوحدة .  ، أصبح أكثر نضجا من أي وقت مضىھة، أو حدوث وضع متغیر في داخلھاج

، جمعتھا ضرورات فیما تواجھ عدید قوى نضال مرحليوثبت أن ھذا العامل كان حاسما. المیثاقیة لمكونات التحالف
، وھذا بعد یجب أن یدرس من قوى النضال اإلریتري قتھا معطیات ما بعد حدوث التغییرمرحلة نضالیة سابقة، وفر

.  تكرار التجارب المنظورة أمامنابعنایة كبیرة، وقبل
: ثانیا 

إن تطویر مضامین خطابھ السیاسي ومراجعة مواثیقھ أصبحت ضرورة، وتطویر وتحدیث أداء وسائلھ النضالیة 
وتكییفھا، لتتناسب مع المتغیرات التي تحدث في المستویین الذاتي والموضوعي، بما یحقق المرونة المطلوبة للتحالف 

وكذلك لحشد قوى لھا مصلحة في التغییر، ونعني تحدیدا القوى . ات والتعامل مع التحدیات على السواءفي أخذ القرار
یقة یثبت أن متغیرات عمحیث أن الواقع الراھنن صغار الرتب والدرجات الوظیفیة،داخل الوطن، من مجندین وموظفی

وكذلك لإلستجابة السریعة اقع المنطقة من حولنا، جرت فیھا، إضافة للخروج من مأزق اإلنھیار الشامل الذي نراه في و
. ، ومع سرعة تطور األوضاع من جھة، وإلستیعاب عدید قوى ال تتعارض ومرتكزات مواثیق التحالف  القائمةبفاعلیة

: ثالثا 
الناجح وحیث أن التحالف ظل الحافظة الجنینیة للمجلس الوطني اإلریتري للتغییر الدیمقراطي، فإن التحضیر والعقد

وذلك برصد كافة طاقاتھ المادیة والتنظیمیة والمعنویة . یفترض أن تكون أولویتھ القصوىللمؤتمر الثاني للمجلس، 
خاصة أن المجلس الوطني ، بصفتھ الكیان المیثاقي الجامع لقوى النضال من أجل التغییر الدیمقراطي، . لصالح ذلك

للشعب اإلریتري في راھنھ وھذا یعد مكسبا إستراتیجیا . ء واإلستمرارأثبت رسوخ بنیانھ الداخلي، وقدرتھ على البقا
، وكذلك في مراحل نضالھ التالیة، والتي یعد أبرز معالمھا السعي لبناء صروح الدولة القائمة على اإللتزام النضالي

ئات نقابیة وغیرھا من المیثاقي والتفاعل الخالق بین كافة مكونات المجتمع اإلریتري، من قوى سیاسیة ومجتمعیة وھی
المكونات ذات الصلة ببناء إریتریا الحدیثة المرتكزة على ثوابت الشراكة الوطنیة والعدالة وقیم التعدد اإلجتماعي 

.والثقافي والدیمقراطي
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:_ المقاالت اآلراء الواردة في ھذه الصفحة تعبر عن وجھة نظر كاتبھا. ھام  تنویھ
لتوافق في االتجاه الصحیحقطار المعارضة یتحرك بوقود ا

محمد إسماعیل ھنقال: بقلم األستاذ 

ونتیجة ھذه الحركة بدأت تظھر في .. المطلوب وأخیرا تحرك قطار المجلس الوطني للتغییر الدیمقراطي في االتجاه
من اجلمن الذات الناقدة والفاعلةتأكد من خالل رغبة الحضور، رغبة تتحرك األفق عالمات األمل وھذا االمل

اجتماع المجلس الطارئالتي صاحبت المجلس وكان ھذا واضح في روحمعالجة أسباب القصور والفشل 
اما .. المشاركة الفاعلة من المجتمعالضعف نتیجة غیاب… وراء أسباب فشل العمل السیاسي المعارض وكان …

،وعدمح التنظیمیة الضیقة او األضیق من ضیقة بالقضایا الصغیرة والمصالعلى صعید القوى السیاسیة كان االھتمام
كل تلك األشیاء التي ذكرناھا ..االولویات بمعنى اخر عدم ترتیبالتصرف وفق حاجة المرحلة وباإلمكانات المتوفرة ،

فعالیة العمل المعارض االرتیريوغیرھا ھي التي ساھمت في أضعاف
..

والكل وقف امام … والمشھد السیاسي القائملتعرجات المرحلةئة إذن بعد جھد برزت صورة الوعي السیاسي القار
جاءت ،ووفق ھذا الفھم واالستعداد اإلیجابيمسؤولیتھ التاریخیة في موجھة األزمة بذھنیة واعیة حتى یتحملالمشھد 

ي ال تخدم المرحلة خالل إبعاد الملفات آلتالتي تؤرخ لمرحلة جدیدة من.. الطارئ للمجلس الوطني مخرجات االجتماع 
الوفاق بعد ان نزودھا بوقود اسمھ الحوار والن عجلة العمل ال تتحر إال ..وفاقیة، والتصرف بذھنیةالقادمة 
:ارى ان نتبع الخطوات التالیةتالي حتى نحافظ على سیر ھذا العمل الناجح الوب..في القضایا الرئیسیةالوطني 

..خصائصھا وتوفیر كل الشروط لھا حتى تسیر األمور كما یجبتعریف المرحلة وتحدید أھمیتھا و-١
اذا حدثت الخسارة المتفق علیھ الن ان تحشد كل القوى السیاسیة امكانیاتھا من دون تحفظ في إنجاح الھدف-٢

..السیاسیة بال استثناء،فیضانات الخسارة سوف تجرف كل األحیاء
وجدت اثناء وإذا االجتماعي والسیاسي االرتیري ھدف ،ھدف تغییر الواقعالقضایا التي ال تخدم التجنب إثارة -٣

..بروح حواریة واعیةالعمل یجب التعاطي معھا
إنجاح االجتماع الطارئ عبر سلوك التوافق كل القوى السیاسیة المكونة للمجلس الوطني قد لعبت دور أساسي في-٤

الن …التوافق الواعي ھذا من اجل ضمان نجاح المؤتمر تواصل سلوكالسیاسیة انونتمنى من كل القوى …
ویجب ان ینسحب ھذا .. السیاسیة التنظیماتالحقیقي النجاح االجتماع الطارئ للمجلس كان توافق إرادة الضمان

… ونتجنب الفشلالوصول الي الھدف التوافق الي كل میادین العمل حتى نضمن
الن ھو المدخل الطبیعي لنجاح واستقرار الوضع السیاسي ..د السیاسي تعزیز دور مبدأ الحوار في المشھ-٥

..واالجتماعي حاضرا ومستقبال
صورة التي لوھذا یساعد كمدخل ل،للمؤتمرأولي وتقدم ورقة كتصور،رعلي التنظیمات ان تعقد سمینار مصغ-٦

…للجنة التحضیریةدلیل وقاعدة انطالق االتصور یكونوھذا…یجب ان یظھر بھا المؤتمر
ْالنھایة العمل یصب في الن في .. مراقبین اشراك القوى السیاسیة خارج المجلس في المؤتمر كأعضاء مشاركین او-٧ َ

.. القضایا الفرعیةوان اختلفت الناس في،ھدف واحد
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عن التباطؤ والتواطؤ الواعیة واالبتعادیجب ان نواجھھ بكل مسؤولیة مصادر أسباب الفشل عبر المساھمةفي الختام 
نفس الدائرة التيالعمل سوف یأخذ الطریق الي الفشل ،ونعود مرة اخرى الي في العمل الن اي تباطؤ اوتواطؤ في

الھوس اذا استمر یحتاج الي جلسات عالج وھذا التصرف نوع من..اعتقدنا اننا غادرناھا برغم لم نفعل فعل المغادرة 
..حتى نتخلص منھ كعادة سیئة

ابعاد لغة اإلقصاء واألفكار وحتى نحافظ على ھذا التفاؤلالمھم المؤشرات االخیرة تدل الي التفاؤل 
الوطنیة التي الحوار السیاسي والعمل الجاد، ونلتزم بالشعارات ،واالنخراط بشكل فردي او جماعي في لغةالمسبقة 

وساعتھا ،تكون منطلقات …دم االجتماعي والسیاسي، حتى نجد أنفسنا مع مرور الزمن في سلم التقنرددھا علنا
الدیني او العرقي او الشخصي ولیس من موقع التمایز ..الصراع السیاسي من موقع التمایز الوظیفي واالقتصادي

المؤتمر ، وان فشل من اجل نجاح المؤتمر ،وان أي فشل اللجنة التحضیریة سوف یترتب على فشلإذن خلونا نعمل..
.، المعادلة التي تؤدي الي الفشلتتجنب ھذه المعادلةتالي على القوى الوطنیة انالوب.. مر ھو فشل المعارضةالمؤت

ینایر ھل من كرة21

قسم المتابعة السیاسیة بإذاعیة صوت التحالف الدیمقراطي: إعداد 
في الوقت الذي دب فیھ الیأس في نفوس االرتریین 

مكنت م وعلى حین غفلة، ت2013في الحـادي والعشرین من ینایر والتي یمارسھا بحق االرتریین، مسلسل االنتھاكات 
 .

،،االصالح
، و

. میة الحدث بالمتابعة والتحلیلومن ھنا تناولت كل الوسائل االعال
حرك ومالحقة القوى المساندة وبدأ على الفور یعمل آلتھ القمعیة في تعقب القوى العسكریة التي قامت بھذا الت،المبادرة

.لھا

و ،
، اغیة افورقي للتحرر من استبداده كثر وضوحا في مواجھة الط، حیث تعتبرھذه العملیة األیعدعالمة فارقة في مسیرتھ

كماواصبح یؤرخ لحالة النظام من ھذا الیوم باعتبار ان ما بعده لیس
ن ، وأ، فالطریق ألمن یرید ان یثور ویقود عملیة التغییر،المجال واسعانھا فتحت أّال، إمن عوامل النجاح

، ف. االستمرار في خدمة الطاغیة لیس خیارا اجباریا  
.ولیس في كل مرة تسلم الجرة منھا في المرة القادمة، 

،لقد علق الشعب االرت
،الصدمة التي اصیب بھا

.ذھم من ھذا الكابوس ومستعدون للتمسك بكل قشة تنقوقون للتخلص منھ، وممنھجة من ھذا النظام یت
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آخر ما یتوقعھ ان یكون ھناك ذلك كان ، حیث اصیب بالذھول، فقدلقد كان معسكر المعارضة في وضع ال یحسد علیھ
،
.ا بكثیر من السطحیة والضبابیة و اتسمت ردات فعلھ،التعاطي مع الحدث

و ال یلوح ،نظام افورقي سیاستھ التي تسیر في االتجاه المعاكس لمصالح االرتریینبعد كل الذي جرى یظل یمارس 
الذي اذاقھ وما یزال الویالت المتتابعة ،في ایجاد مصالحة مع شعبھ،في االفق مایشیر بان النظام بصدد تحسین سلوكھ

.
،،،وازالمھ

بار ذلك في نظرھم اكثر كلفة لما یتوقعونھ من باعت،ارتكبوا باسمھ  من الجرائم ما یجعلھم اكثر خوفا من التراجع عنھا
. او ھكذا یخیل لھم ،انتقام محتمل حال انھیار النظام 

وان ھناك تحررا ،ان الكثیر من االرتریین كانوا فخورین بما حدث باعتباره مؤشرا المكانیة وضع نھایة لھذا الطاغیة
، لكن المؤشر الواضح لكل مراقب ان صفوف منسوبيلتي صنعھا النظام في واضحا وبینا من حالة الخوف والرعب ا

وان االصالح سیكسره النھ ال یتمتع باي مرونة سیاسیة،نظام الشعبیة عصي على االصالح والترمیم
، تبرا ایاھا حرب وجود بالنسبة لھ، یخوض الحرب مع

.وان من یرید انقاذ الشعب االرتري علیھ ان یدرك ھذه الحقیقة ،م من جذورهالنظا

، لم تكن في مع منتقدیھلمصلحة العلیا للوطن في التعامل ومن المعلوم بداھة ان اسیاس افورقي لم یضع في اعتباراتھ ا
طلقة واالحتفاظ بادواتھ ریة سلطتھ المنما یتعامل مع المواقف باعتبار تاثیرھا على استمرایوم من االیام من أولویاتھ، وإ

. اذا رأى انھا استنفذت اغراضھا،، والتي ال یتورع في رمیھا في سلة المھمالتالقمعیة
، ،مع معارضیھ قدیما وحدیثایعرفون جیدا كیفیة تعاملھ فورقيأ

، وان الخطأ مع سیاس ھوخطأ قاتل ،و السجنكان بالقتل ا
،، لمن اخل بدوره وتجاوز ماھو مرسوم لھ اسیاس

.خرى رتریا مثلھا مثل الدول األتصبح احتى،وتغییر السیاسات المتبعة،استجداء افورقي االصالح  المزعوم

ه
،،ساد، في التعاطي مع ھذا الحدث الجلل

م، وأ2013اضعف منھ مما كان في ینایر م ھو وان النظام الیو 
. وانفي ذلك التاریخ،

.!الربط بین داخل لم تزل جذوة الوالء لشعبھ مازالت باقیة ، وخارج یكرس 
.اما من حتمیات الحیاة وإستمرارھدو
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التحالف الدیمقراطي اإلریتري وجبھة اإلنقاذ الوطني اإلریتریةرسالة 
لمؤتمر الثاني للوحدة اإلریتریة للتغییر الدیمقراطيإلى ا

.الدیمقراطي السادة قیادات وقواعد الوحدة اإلریتریة للتغییر
.للتغییر الدیمقراطيالسادة أعضاء اللجنة التحضیریة للمؤتمر الثاني للوحدة اإلریتریة 

،،،،أعضاء المؤتمر والضیوف الكرام السادة

في البدء نتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر للجنة التحضیریة للمؤتمر الثاني للوحدة اإلریتریة للتغییر الدیمقراطي لدعوتھا 
عن أمنیاتنا لكم وبمناسبة عقدكم لمؤتمركم الثاني نعبر. شاركة في أعمال سمناركم ومؤتمركم التنظیمي الثانيلنا للم

للمشاركة في أعمال تناوبرغم من رغب. لجاریةاج مؤتمركم ھذا بقرارات ھامة تعزز مسیرتنا النضالیة والصادقة لخر
واألجندة وغیرھا، لم یكلل یضاحات حول طبیعة المشاركةلتلقى إناهبذلذي الدّسمناركم ومؤتمركم، إال أن الجھ

الذي كنا نرید أن نطرحھ معكم، نود أن نبلغكم أننا ضمناه في يوحیث لم یتسنى لنا طرح الموضوع الرئیس. بالنجاح
. خاتمة ھذه الكلمة

:السادة المؤتمرون ، الضیوف الكرام
غایة التعقید واإلنحدار، بسبب نھج وسیاسات السلطة القمعیة، یأتي إنعقاد مؤتمركم في وقت یمر فیھ وطننا بأوضاع 

مثلما أن السلطة . في تفكك وحدة الشعب والوطن اإلریتريتتمثلوال یخفى علینا جمیعا أن أھم معالم ذلك المخااطر 
لضمان سعیاونتیجة للصراعات بین أزالمھا، وإستنفاذ قدرات أركانھا، نجدھا تواصل عملیة إستبدال فئة بأخرى 

الرفض العام من شعبنا في الداخل إلستمراریة السلطة، فرصإضافة إلى ھذا تتواصل بصورة متنامیة . إستمراریتھا
وذلك عبر سعي أفراد وصغار ضباط الجیش والقساوسة والرھبان والشباب ، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

اة التي تعیشھا كافة قطاعات المجتمع اإلریتري، تلك ، كنتیجة حتمیة للمعانوالدعوة لھوإحداث التغییر، للمقاومة
لیس ذلك وحسب، بل أن موجات اللجوء إلى خارج الوطن أصبحت خیارا وحیدا . ة التي بلغت أقصى مداھااالمعان

وإعاقات وسقوط بین أیدي ا، من موت وإعتقالھخاطر العدیدة التي تكتنفمللھروب من الواقع المأساوي، برغم ال
العمریة من عجزة وأطفال قصر، وھذا أمر مقلق تتجار بالبشر، فقد تخطت فئة الشباب لتشمل كافة الفئاعصابات اإل

وحیث أن مؤتمركم یعقد في مثل ھذه األوضاع الحساسة التي تمر بھا . للغایة ، بإعتباره أحد عوامل التفكك واإلنھیار
عجل بإنھاء ھذا الوضع الخطیر، وبما یصب في مصلحة ویخرج بقرارات ت،أن یقیم ھذا الوضعھبالدنا، فإنھ یؤمل من

.مسیرة التغییر الدیمقراطي الجاریة
:السادة المؤتمرون ، الضیوف الكرام

في الوقت الذي تعاني فیھ البالد من مخاطر التفكك واإلنھیار، فإنھ وبرغم ما تقوم بھ قوى النضال من أجل التغییر 
ّ، أمام عوامل ضعفھا الذاتیة والموضوعیة، إال أنھ یجب علیھا مقدراالذي یعد ومن جھود بحسب قدراتھا، الدیمقراطي، 

لتجاوز تلك العوامل وغیرھا من التحدیات، والتحول إلى وضع أقوى، وتعزیز نضالھا إلسقاط السلطة مضاعفة جھدھا
. الدیكتاتوریة، تعد ضرورة حتمیة المناص عنھا في ھذه المرحلة
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ھنا سوى أن نؤكد على ضرورة إنجاح المسار الذي إتخذه المجلس الوطني اإلریتري للتغییر وفي ھذا السیاق الیمكننا
ا التحضیر والعقد الناجح للمؤتمر الثاني للمجلس ھل مخرجات إجتماعھ الطارئ، من أھمیالدیمقراطي، عبر دعم وتفع

مات مجتمع مدني وغیرھا من الفئات الوطني، بإعتباره الكیان األرقى لقوى النضال الدیمقرطي من قوى سیاسیة ومنظ
رض لھا البالد تتمثل في تعزیز وحدة عأن الرد األقوى واألمثل في مواجھة المخاطر التي تتبإعتبار. المناضلة

وھو ما. على السواءالمستقبلیةالكیانات المیثاقیة التي تناضل من أجل تغییر جذري في مواجھة التحدیات المرحلیة و
. برنامج عملنا الیومي وفي كافة المستویاتیخظى بأولویة یجب أن 

وبخصوص الشباب اإلریتري الذي یتعرض لمختلف أنواع المآسي عبر العالم، فإننا نناشد المجتمع الدولي وھیئاتھ ذات 
. نحوهالمنوط واجبھا بالصلة للقیام 

الحركة ا لمؤتمركم ھذا، وتتعلق بتصرفات قیادةفي الختام وكما أسلفنا في بدایة ھذه الكلمة، نود أن نبلغ رسالتن
. وأخذ المواقف الضروریة والملزمة منھا،صرفاتتالدیمقراطیة لتحریر كوناما إریتریا، لتقییم تلك ال

في ذكرى الفاتح من سبتمبر إریتریاتعلمون جمیعا ما عایشناه عقب إصدار بیان الحركة الدیمقراطیة لتحریر كوناما
وبناءا على ذلك فقد بادر كل من التحالف . الذي خلق أزمة خطیرة بین قوى النضال من أجل التغییرم، و2012لعام 

ونتیجة للجھد . الدیمقراطي اإلریتري والمجلس الوطني اإلریتري للتغییر الدیمقراطي، ألخذ قرارات تجاه ھذا التنظیم
م، حیث 2014فبرایر لعام 26ي أختتمت أعمالھا في الكبیر الذي قامت بھ الجلسات التشاوریة للتنظیمات السیاسیة الت

وعبر بیان ختامي إلجتماع ھقرنلیوس عثمان بتقدیم إعتذار أمام التنظیمات السیاسیة، إال أن/قبل رئیس التنظیم المدعو
جف قیادتھ المركزیة، عبر عن تراجعھ عن اإلعتذار الذي قدمھ لإلجتماع التشاوري للتنظیمات السیاسیة، وقبل أن ی

رئیس ھذا التنظیم كافة الدعوات التي تقدمت بھا سكرتاریة مظلة التنظیمات تجاھلكذلك . مداد القلم الذي سجل بھ
لیس ھذا فحسب، بل إن . إختار السیر في إتجاه معاكس لمساعیھاوالسیاسیة، لتأكید إلتزامھ بما تم اإلتفاق علیھ، 

وفي مقابلة !) ال قشة تنبت من بعدي( و!) رب من بعدي ماءا نمیراال یش(عثمان وسعیا خلف ما یسوقھ أمثال س قرنلیو
، وإضافة لكل ما خلقھ من أزمات سابقة بین قوى النضال من أجل التغییر، نشر ماضیةفترة قریبةفيصحفیة نشرت 

ف لخلق قادة تاریخیین شھداء ومواصلین لنضالھم، وعبارات تھدتنظیمات سیاسیة مناضلة وإساءاتھ وإفتراءاتھ على
.فتن دینیة وإجتماعیة وثقافیة بین مكونات الشعب اإلریتري

أمام ھذا النھج المدمر، فإنھ ما لم تجمع كافة قوى النضال المرحلي على أخذ خطوات تصحیحیة مشتركة وملزمة، فإن 
حدة اإلریتریة حیث أن تنظیم الوو. ولن تخطو شبرا إلى األمام، قوى النضال ستتعثربین ثقة إرتفاع درحة الحدة وو

المزمع للتغییر الدیمقراطي عضوا بالمجلس الوطني اإلریتري للتغییر الدیمقراطي وكذلك مظلة القوى السیاسیة
یم ھذه ی، ولما لھذه األطر من إلتزامات میثاقیة ملزمة، فإننا نأمل من مؤتمركم ھذا أن یناقش وتقتأسیسھا غن قریب

. دفع مسیرة وحدة قوى النضال من أجل التغییر إلى مراحل متقدمةات بصورة جادة، ویخرج بقرارات تھالتوج

إذ نوضح لكم ،-التحالف الدیمقراطي اإلریتري وتنظیم جبھة اإلنقاذ الوطني اإلریتریة-التنظیمات العشرة إننا في 
تنظیم الذي بات رسالتنا التي توضح عدم مشاركتنا بالحضور في أعمال سمناركم ومؤتمركم الثاني، بسبب تواجد ھذا ال

عوكم دالخیار لھ سوى خلق التناقضات والفتن بین مكونات النضال المرحلي، كما أشرنا أعاله، فإننا وفي الوقت الذي ن
، لنؤكد على إستمراریة تواصلنا النضالي مع تنظیمكميلتقییم تصرفات ھذا التنظیم ونھجھ بین قوى النضال المرحل

.النجاح والسؤدد، متمنین لمؤتمركمالمناضل في العمل الوطني المشترك

!النصر للنضال الدیمقراطي للشعب اإلریتري
التحالف الدیمقراطي اإلریتري
جبھة اإلنقاذ الوطني اإلریتریة

م2014فبرایر 03
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من اللجنة التحضیریة) 1(بیان صحفي 
للمؤتمر الثاني للمجلس الوطني للتغییر الدیمقراطي

الطارئ للمجلس الوطني اإلرتري لللتغییر الدیمقراطي الذي عقد في الفترة تنفیذا  لقرار اإلجتماع 
والمتمثل  في تكلیف  لجنة تحضیریة  من بین  اعضائھ  منوط بھا 20/12/2014-15مابین 

التحضیر واالعداد للمؤتمر الثاني وفق موجھات وضعھا لھا، بدات اللجنة  التحضیریة أولي  
-:مھامھا علي النحو التالي لكشرة بذابُم7/1/2015اجتماعاتھا  بتاریخ  

ھائتنظم عملھا وتحدد المسؤولیات بین أعضا،داخلیة التھاال ئحوأقرتت عوض.1
ئحة الداخلیة التي الوزعت المھام ما بین اعضائھا وفق  الموجھات  التنظیمیة  لالجتماع  الطارئ للمجلس، وال.2

:لمحدد من إجتماع المجلس كان التوزیع علي النحو اآلتيوضعتھا لنفسھا، وباإلضافة لرئیسھا اا
رئیس  لجنة التنظیم -عمر محمد طھ ، وًسكرتیرا-تعقستي  برھاني و، ًنائبا   للریئس-محمد احمد سفر  

.رئیس  اللجنة  المالیة-ابرھام نقاسي ، واالعالم والتراثرئیس  لجنة-ابراھیم  صالح فار ، ووالخدمات
. مھمة اإلشراف علي لجنة إعداد الوثائق لحین ملئ الفراغمسؤولیة ى رئیس اللجنة التحضیریة وسوف یتول

مل ممرحلة وفق  جدول زمني  متسقة، وخطة عحلة االعدادكما وضعت اللجنة التحضیریة  تصور لمیزانیة عمل مر
ئیسیة تنتھي بوصول المؤتمرین الى مع الفترة الزمنیة  المحددة  للمؤتمر مجدولة زمنیا تتكون من أربعة مراحل ر

مكان المؤتمر وإفتتاحھ، وتتكون كل مرحلة من عدة مراحل صغري تحددت فیھا المھام والخیارات والخیارات البدیلة 
.بدقة وتفصیل

وھي مرحلة أعداد خطط العمل واللوائح -) أ(بأنھا قد فرغت من مرحلة اإلعداد  وبھذا  تعلن  اللجنة التحضیریة 
التحتیة المادیة والقانونیة الالزمة لعملھا، وانھا ومنذ الیوم ةیمیة واإلنضباطیة والقوانین والنظم وتأسیس البنیالتنظ

وھي مرحلة إعداد وتنظیم اآلقالیم للقیام بدورھا في التنظیم والتمویل -) ب(بصدد اإلنطالق نحو مرحلة اإلعداد 
عملیة التحضیر لآلقالیم والمناطق والتشاور المكثف معھا وتحدید والتصعید للمؤتمر، وذلك من خالل إرسال موجھات 

.اللجان المساعدة للجنة التحضیریة فیھا
ًوإنطالقا  من روح المسؤولیة  النضالیة التي تحملت أعبائھا اللجنة التحضیریة طوعا، وروح االنسجام والثقة  السائدة 

ھا الالحقة ، داعیة  في ذات الوقت اللجان المساعدة، والفروع بین  اعضائھا  تعلن بأنھا علي استعداد لتكملة مھام
االقلیمیة للمجلس الوطني االرتري للتغییر الدیمقراطي والقوي السیاسیة، ومنظمات المجتمع  المدني االرتري ،  وكافة 

ارتریا ، ان تقف  الجماھیر االرتریة، واالفراد والجماعات والتي تناضل من اجل  احداث   التغییر  الدیمقراطي في 
والمعنوي والفني، واإلستعداد لمعاونة ومؤازرة اللجان امھا وذلك من خالل الدعم  الماديسندا لھا  في تأدیة  مھ

المساعدة التي تسعي اللجنة  التحضیریة بتكلیفھا في مراحل عمل التحضیر  حتي نستطیع  عقد  مؤتمر ناجح  یرتقي 
الطاقات الوطنیة حول مقدرة عمل المعارضة الوطنیة االرتریة لحشد كلالشكوكطموحات شعبنا  وتتبدد فیھلمستوي 

كما تعلن اللجنة التحضیریة  انھا  ستكون علي . الدكتاتوري االستبدادي  الحاكم في ارتریا وتخلیص شعبنا من النظام
ئل  التواصل ذلك من كافة وساتواصل مع كافة المكونات  االرتریة واالستماع آلرائھا ومال حظاتھا  مستفیدة  في 

.عقد ورش  عمل  وسمنارات  وفق ماھو متاح لھا من زمن  وإمكانیات مادیة الحدیثة عبر  الشبكة العنكبوتیة وكذلك
اللجنة التحضیریة

للمؤتمر الثاني للمجلس الوطني للتغییر الدیمقراطي
م2015ینایر 24
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لسلطة القمعیةملبورن تواصل محاصراتھا لنھج وتقالید تسول ا

)التسول( في مھرجان ) دیمحیت ( القنصلیة اإلریتریة تشرك اعضاء من تنظیم الـ : ناشط 
م11/01/2015نقال عن موقع عدولیس ـ ملبورن ـ 

والمساندة للمعارضة اإلریتریة بمجلسھا دعا االستاذ محمد نور احمد إلى ضرورة التكاتف والتعاضد وتقدیم الدعم
وقال اننا نقف ھنا مساندة لشعبنا في الداخل . بدور المتفرج والمنتقد حسب تعبیرهنظیماتھا ، وعدم اإلكتفاءوتحالفھا وت

یخرج منھا الحیاة ، ویتعرض للسجون والمعتقالت المعروف عنھا ان من یدخلھا مفقود ومنالذي یفتقد ألبسط متطلبات
ینفذون وقفة إحتجاجیة أمام القاعة التي ینظم فیھا یترین الذینمولود ، جاء ذلك في الكلمة التي وجھھا في جموع اإلر

بدال من الرجلالمھرجان الذي یقوده ھذه المرة السفیر قرما أسمروم.السنوي في مدینة ملبورنالحزب الحاكم مھرجانھ
سا بالسنوات تراجعا ملحوظا قیام ، سجل2013ینایر 21الثالث في الحزب عبدهللا جابر والذي أعتقل عقب حركة 

لكون البعض من ملتزمي الحزب الحاكم یعودون أدراجھم عند الماضیة ، وقد فسر بعض الناشطین ھذا اإلحجام
المناويء للحكومة اإلثیوبیة( دمحیت( اإلحتجاجیة ، مما دفع منظمي المھرجان للجوء لعضویة تنظیم مشاھدتھم الوقفة

.وبدعم أریتريتریاوینتمي إلقلیم تقراي ولھ وجود مسلح في اری

كما ان الطقس الصحو ساعد في السبت كثافة ملحوظة في أعداد المناوئین والناشطین ،وقفت أمسھذا وقد شھدت
وحسب ما أوردتھ اللجنة المنظمة للوقفة اإلحتجاجیة فإن قد أدت . لیال، حتى الحادي عشرإستمرار الوقفة اإلحتجاجیة

.واوصلت رسالتھاالھدف منھا

عبدهللا الوقفة بكلمات قویة تندد بالظلم ھذا وقد القیت قصائد ثوریة بالتجرایت والتجرنیة ، كما خاطب السیدة صفیة
. "التسول"بمھرجان الجموع شعارات تندد بالمھرجان الذي وصفوھمورددتوتدعو للسالم في بالدھا ،

االصورة من تصویر الزمیلة عون*
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الجئ إریتري غموض یحیط بمقتل
مسلم طعنا بألمانیا

2015ینایر / 17نقال عن الجزیرة نت 
الغموض مالبسات جریمة قتل الالجئ اإلریتري خالد إدریستسود حالة من

بحري، الذي عثر علیھ مضرجا بدمائھ قرب إقامتھ ببیت للجوء في مدینة دریسدن
ة نتیجة عنف خارجي، ثماأللمانیة، حیث استبعدت الشرطة في البدایة حدوث الوفا

.أعلنت بعد التشریح أن الوفاة تمت بجریمة قتل متعمدة

بجوار ٌوعثر على بحري صباح الثالثاء الماضي جثة ھامدة وسط بقعة من الدماء
ونقلت عة الجئین إریتریین بأحد أحیاء دریسدن،سكن تعاوني كان یقیم فیھ مع سب

لشراء صحف ألمانیة عن زمالء الضحیة قولھم إنھ خرج الثامنة مساء االثنین
وفي أول بیان للصحفیین، ذكرت شرطة .مستلزمات من متجر مجاور ولم یعد

عشرین عاما جاءت نتیجة كسر بعظمة دریسدن أن وفاة الالجئ البالغ من العمر
المدینة الواقعة شرقي ألمانیا غیرت األربعاء الماضي رأیھا وأعلنت ولیست بسبب اعتداء عنیف، لكن شرطةالترقوة 

.الجثة أظھر أن وفاتھ جاءت نتیجة تلقیھ طعنات عدة بالحلق والصدرأن تشریح

تفاء األدلة التي القتیل، مما أدى الخولم تفرض شرطة دریسدن بعد إعالنھا األول سیاجا على مكان العثور على جثة
مرور العدید من األشخاص والصحفیین بالمكان الذي وصل إلیھ رجال یمكن أن تساعد في إیضاح الجریمة بسبب

وأقر رئیس شرطة دریسدن أمام البرلمان المحلي لوالیة سكسونیا .ساعة من اكتشاف الحادث30بعد الطب الشرعي
وفاة بحري وقعت نتیجة قتل ولیة للمحققین واستنتاجھم متأخرا أنبخطأ التقدیرات األ-دریسدن عاصمتھاالتي تعد-

من جانب .الجریمة، تضم متخصصا بجرائم الیمین المتطرفمتعمد، وأشار إلى تشكیل وحدة تحقیق جنائي لكشف
تضم مئات الشقق المطلة على مكان آخر، استغربت صحف ألمانیة مسألة سكن الضحیة في مسكن تعاوني ببنایة

وربطت ھذه الصحف بین موعد اختفاء بحري وموعد انتھاء یمة دون مالحظة أحد من السكان ما جرى،الجر
والالجئین في الیوم المعادیة لإلسالم) بیغیدا" (وطنیون أوروبیون ضد أسلمة الغرب"لحركة المظاھرة األسبوعیة

منزلھ ُرسم علیھ صلیبان حائط مدخلعن جیران القتیل قولھم إن) تاتس(ونقلت صحیفة دیر تاجستسایتونغ .نفسھ
تشرین األول /وتشھد دریسدن منذ نھایة أكتوبر.باب المنزلوإنھ تم تحطیم-الشعار المعروف للنازیین-متداخالن 

اثنین لحركة بیغیدا، وجاءت حادثة القتل في ھذه المدینة بعد نحو ست سنوات منالماضي مظاھرات أسبوعیة كل
واعتبر .في قاعة محكمة المدینةى قتل الصیدالنیة المصریة مروة الشربیني طعنا بالسكینإقدام یمیني متطرف عل

غونتر بوركھاردت أن جریمة قتل -الالجئینوھي أكبر منظمة في أوروبا لمساعدة-األمین العام لمنظمة برو أزیل 
ودعا بوركھاردت في .ین والالجئینالمتزاید الموجھ من حركة بیغیدا إلى المسلمالالجئ حدثت في مناخ من التحریض

بالنظر بجدیة "مالبسات الجریمة، مطالبا السیاسیین حدیث للجزیرة نت سلطات دریسدن للكشف بشكل مفصل عن
ومن انتقادات ودعوى."الالجئون منذ فترة طویلة ثم تزایدت حدتھا بعد مظاھرات بیغیداألجواء الخوف التي یعیشھا
مفتوحة، ونصحت بتجنب التخمینات وترك دن ھیلما أوروستس أن یثیر قتل الالجئ أسئلةجانبھا، توقعت عمدة دریس

التحقیق كما وجھ سیاسیان من حزبین معارضین ومحام من أصل تركي انتقادات حادة لجھات.األمر للشرطة والنیابة
دعوى أمام القضاء ضد المعارض فولكر بیكواتھموھا بالتناقض، ورفع عضو البرلمان األلماني عن حزب الیسار

واستغرب بیك إعالن الشرطة عدم وفاة الالجئ نتیجة اعتداء وعدم .العدالةمجھول اتھمھ بعرقلة محتملة إلجراءات
واعتبر نائب .مكان الجریمةالبدایة أمرا بالتشریح، ورأى أن ھناك إھماال جسیما أدى الختفاء األدلة منإصدارھا من
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شرطة دریسدن األول أثار أسئلة مفتوحة یجب برلمان األلماني یان كورتھ أن إعالنرئیس كتلة حزب الیسار بال
ثمانیة غوللر، وھو محامي ذوي ضحایا خلیة تسیفكاو الیمینیة المتطرفة التي قتلتتوضیحھا، كما قال محمد دایم

ألف شخص لدیھم 25و20أسبوعیا ما بینإنھ كان ینبغي لمدینة یتظاھر فیھا"أتراك ویونانیا وشرطیة ألمانیة، 
الجزیرة: المصدر ."األمنَكراھیة مرضیة لألجانب أن تعزز

اًالنظام یقمع إضرابا لطالب مدرسة ساو
awna1.com: نقال عن 

ًأفادوا أن أضرابا تحدث لوكالة زاجل األرتریة لألنباء طالب ھاربون من أرتریا 
على ید النظام بتاریخ لطالب مدرسة ساوى تعرض لقمع عسكري عنیفًجماعیا

فبرایر الجاري تم على أثر ذلك اعتقال عدد كبیر من قیادات الطالب 4األربعاء 
ًالذین نظموا االضراب احتجاجا على غیاب المعلمین وال زال الوضع متوترا على  ً

ً.الرغم من سیطرة الجیش على الموقف قسرا

علمین بسبب تسربھم عن وأكدت مصادر زاجل أن مدرسة ساوى تعاني من قلة الم
العمل ولجوء كثیر منھم إلى خارج الوطن بسبب سوء االحوال المعیشیة وقلة 
الراتب وبسبب ما یضایقھم من سیاسات النظام القاھرة التي ال تعمل لصالح تطور 

الجبھات مع التعلیم وإنما تتخذ المدارس وسیلة لتجییش الطالب للعمل العسكري واالستنفار الدائم للحرب على مختلف
ًدول الجوار بحرا وبرا ًوعالجا لموقف المعلمین المتسرب أصدر النظام األرتري قرارا منع بموجبھ تحرك المعلمین .ً ً

من مناطق عملھم إال بتصریح خاص وألجل محدود ومھمة محدودة األمر الذي أجبر المعلمین على الھروب 
.المتواصل خارج الوطن 

ًرتري قرارا منع بموجبھ تحرك المعلمین من مناطق عملھم إال بتصریح خاص وألجل المتسرب أصدر النظام األ
.محدود ومھمة محدودة األمر الذي أجبر المعلمین على الھروب المتواصل خارج الوطن
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!!سكینلعب قمار بمقر جالیة النظام بالخرطوم ینتھي بطعنة 
awna1.com : نقال عن موقع 

طعن المغلوببم 2015فبرایر6الموافق س الجمعة انتھت لعبة قمار نھار أم
.للغالب بسكین تم بعدھا اسعافھ لتلقي العالج

وقال شاھد عیان لوكالة زاجل األرتریة لألنباء إن الرجلین كانا یلعبان مثل بقیة 
وعندما تمكن أحدھما من ھزیمة اآلخر ،الحلقات التي تلعب المیسر بمقر الجالیة

ولھذا استل سكینا وطعن بھا ،الھزیمةةیتحمل مرارلم،واتضاح خسارتھ
.مما أدى إلى إصابتھ إصابة استوجبت حملھ للعالج العاجل،خصمھ

ولیس ،ًتحدث المصدر للوكالة مفیدا أن مثل ھذه الحاالت تكرر في مقر الجالیة
ًتشغل األعضاء بما یفیدھم عمال وتعلیما،للنظام وال إلدارة جالیتھ برامج نافعة ً،

. كما یتخذھا وسیلة لتجمیع الشباب الھارب ودفعھ للمساھمات المادیة،وإنما یتخذ القمار ضمن مصادره المالیة
تالقي كما انھا محطة،وشاھي وجبنة" كسرة "مما یذكر أن معظم أنشطة مقر الجالیة ھي لعب المیسر إلى جانب طعام 

.منھمیننتیجة البطالة وعدم تسویة الوضع القانوني لكثیر، صعبةویعیش في السودان ظروفا،للشباب الھارب من النظام
@@@@@@@@@@@

:ئنا المحترمین قرإلى 

للمساھمة في تحریر المجلة عبر إسھاماتكم النوعیة من مقاالتكم تحریر مجلة التحالف تدعوكم أسرة 
ویمكن مراسلنا. التحریر الذي سیكون محل تقدیر وعنایة أسرةوآرئكم ومنتوجكم الفكري والثقافي، و

_ :اوین أدناهعبر العن
com.gmail@2015eda.maga

maga.eda2015@yahoo.com

أسرة تحریر مجلة التحالفمع خالص تحیات 
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لمیثاق السیاسي للتحالف الدیمقراطي اإلرتريا

م2013تعدیل 

: المقدمة

ض شعبنا اإلرتري نضالھ الوطني بشقیھ السلمي والمسلح  وھو یتطلع إلى الحریة والكرامة والتقدم واالزدھار بكل خا

من االحتالل الذي وضع شعبنا على أعتاب مرحلة جدیدة ،
. اإلرتري الحر 

ً
 .

. لتطلعاتھ نحو الحریة والكرامة ، حیث انتھج النظام سیاسة المصادرة  لحقوق الشعب اإلرتري في ظل دولتھ  المستقلة
وفي مقدمة تلك االنتھاكات

. داخلي وخارجي مع محیطھ اإلقلیمي والدولي أحوج ما تكون إلیھ إرتریا لبناء حاضرھا ومستقبلھا 

إلى إقصاء وفي سیاق سیاسة احتكار السلطة واالستئثار بكل  مكاسب النضال الوطني لجأ النظام الدیكتاتوري الحاكم
ًففرض نظاما . ًالقوى واألحزاب السیاسیة األخرى متنكرا لدورھا التاریخي  في خضم معركة تحریر التراب اإلرتري 

ًاستبدادیا مصادرا للحقوق الدیمقراطیة واإلنسانیة للشعب اإلرتري قاطبة لینتھي األمر إلى الحكم المطلق للفرد الواحد ،  ً
ونتیجة لتواصل سیاستھ الداخ

.حركة التصحیح والتغییر داخل الحكم بالعنف  

ًویعكس المشھد السیاسي اإلرتري الراھن في إرتریا في ظل نظام الشمولي على إمتداد أكثر من عشرین عاما من عمر 
إرتریا المستقلة الحقائق  المؤلمة الم

 ....
. تعد نماذج حیة لفھم طبیعة النظام 

ً
الدیمقراطي  وانقاذ ارتریا ارضا وشعبا كمھام مرحلیة عاجلة، فإن القوى واألحزاب السیاسیة المقاومة للنظام الشمولي 

إن إقامة مثل ھذه الجبھة من كافة قوى . في إرتریا بمختلف توجھاتھا ال بد من توحید صفوفھا  في جبھة وطنیة جامعة 
ًالمعارضة یمكنھا تعبئة الجماھیر ُ
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إن إقامة نظام دیمقراطي على ھذا النحو یؤھل إرتریا في بناء عالقات متینة مع محیطھا اإلقلیمي . السیاسیة والحزبیة 
والعالم اجمع وتتحمل مسئولیاتھا في استقرار وأمن المنطقة ، في اتجاه إر

. ي والمصالح المتبادلة مع الجمیع والتعایش السلم

وقد أثمرت جھود المقاومة الوحدویة عن تكوین التحالف الدیمقراطي االرتري الذي تعتبر مؤتمراتھ المتعاقبة خطوات 
ًجادة نحو وحدة الصف المقاوم فضال عن تعبیره عن الجھد الذي بذل في  سبیل تأطیر قوى المقاومة تحت مظلة واحدة  ٌ

م على ھذا 2013لتشمل كافة القوى السیاسیة اإلرتریة وفي سبیل تحقیق األھداف اآلنفة الذكر یقرالمؤتمر العام 
المیثاق السیاسي ، الذي یشمل المبادي واألھداف المشتركة بین مكوناتھ، وھو بمثابة برنامج عمل مرحلي للحد األدنى  

.تحقیق التحول الدیمقراطيمن اجل
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ریة في ھرجات تسول أزالم السطلة الدیكتاتولیات ملبورن في مواجھة مفعامن إرشیف 
..!!والتحیة لجماھیرنا المناضلة في كل مكان..!! األعوام الماضیة 


