
 
 

 البيان الختامي 
 للمكتب التنقيذي 

  في اجتماعه الدوري الخامس
 اإلرتري األبي شعبنا

فيه يعيش في وقت تبه التنفيذي في دورته الخامسة، عقد المجلس الوطني اإلرتري إحتماع مك
أهمها تدفق أعداد كبيرة من شتي الفئات واألعمار إلى ، تطورات متسارعة الشعب اإلرتري 

ما أقلق المجتمع الدولي عموما ودول أروبا التي عانت من هذا التدفق  ،جرة والّشتاتاللجوء واله
متنامي  وعي جماهيريب بامصحو سيكون له ما بعده حراًكا داخلًيا اارتريخصوصا . كما تعيش 

أدي  ممايطمح إلي حياة أفضل عبر التخلص من نظام الديكتاتورية وبناء دولة الدستور والقانون 
م دور المقاومة المطالبة بالحرية والكرامة ورفض الظلم واإلستبداد وحكم الفرد تعاظالي 

حيث واصل المجلس الوطني  ،أيضا تعددت المقاومة وتنوعت مناطق الشتاتالديكتاتوري. وفي 
وتنظيماته السياسية وقواه الوطنية األخري تقديم التضحيات المطلوبة حيث تقود المقاومة التي 

ديمقراطي تعددي ، بينما برزت هناك جهات عدة تنشق عن النظام تباعا  تتطلع الي نظام
طريقها نحو المقاومة ، إال أن بعضها ال زال يأمل في إمكانية إصالح النظام  تتلمسوصارت 

 وترميم جسده المتهالك .  
 

 42 - 81وفي ظل هذه التطورات ، عقد المكتب التنفيذي دورته الخامسة في الفترة ما بين 
اإلجتماع مجمل التطورات السياسية التي تمر بها  قيم. وفي مستهل جلساته 4182سطس اغ

مجريات األحداث ، وخلص الي لكل الساحة األرترية داخليا وخارجيا ، وذلك من خالل رصد 
الزائفة،  والترتيبات اإلجتماعية الوعودأن النظام مازال يراوح مكانه ويحاول تغيير جلده ببعض 

اإلفتراضي  تمديد عمرهو ذر الرماد علي العيونتفتيت وحدة وتماسك المجتمع و الهادفة الي
 هايستغليحاول النظام اإلصطياد في مياه العالقات اإلقليمية والدولية العكرة و كما .الذي أنتهي

المنافية لمصالح الشعب األرتري والتي تكمن في السالم واإلستقرار في لمصالحه الضيقة 
الشعب  زواله أمام إرادةحتمية بلغت تحالفاته اإلقليمية المشبوهة فلن تحميه من ومهما . المنطقة

 .   رتري في تطلعاته نحو الحرية والكرامةاأل
 
، المختلفة  كما تدارس المكتب التنفيذي التقارير التنظيمية التي تقدمت بها مكاتبه ومؤسساته 

فقد ثمن ما تحقق  ،س من ظروف وتحدياتوما مر به المجلحولها وإنطالقا من النقاشات الجادة 
  وفي نفس السياق من إنجاز ، ونقد بشدة أوجه القصور واإلخفاقات لتالفيها في المرحلة المقبلة.

 وما يواجههوما يمر به من ظروف ، بصفة عامة الوضع القائم في المجلس الوطني  إستعرض
وضاع من أ ما يدخل ضمن ذلكولوصول الي المؤتمر الثاني للمجلس، تحول دون امن عقبات 

بحث  في أدائها الناتج عن الضعف العام في المجلس، فإن اإلجتماع القصورو اللجنة التحضيرية
الي  المجلس القرارات والتوصيات ما يدفع عملواتخذ من  ،ناجعة حلول سبل المؤدية الي ال

تجاه كمال الترتيبات المطلوبة إتسريع الخطي نحو علي  وما يساعده، ته، ويصحح مسير ماألما
 . المؤتمر 



 
حيث ،وفي سياق ما يتعرض له الالجئين األرتريين في بحثهم عن مالذ يحميهم من بطش النظام 

رية، لمالحقات األمنية ، واإلعادة القسمن اإلعتقاالت وا ابشتي صنوف العذ يواجهون
في البحار  والغرق واإلغتصاب، واإلستغالل من قبل عصابات تجار البشر ،

حالة اللجوء توصيف  تحاولفإن المكتب التنفيذي إنتقد السياسات التي  ، ...الخوالمحيطات..
بأن تدفق الالجئين من إن المكتب التنفيذي يؤكد وبهذه المناسبة ف بأسباب إقتصادية،ي راألرت

انه إستهجت النظام اإلرتري القمعي، وناتجة عن ممارساو ،ارتريا هو ألسباب سياسية بإمتياز
وتجاوزه كل القيم اإلنسانية التي تنص عليها المواثيق الدولية.  ،إنسانية اإلنسان األرتري

ألخفاء المظالم الواقعة يعمد الي ممارسة التعتيم اإلعالمي  ،مواجهة الحقائق المرةوللهروب من 
شجعه علي ، وي طبيعة ظاهرة اللجوء من إرترياعن طمس الحقائق علي الشعب ، كما يعمد الي 

المناسبة يدعو المكتب  ، وبهذه ذلك تجاهل وسائل اإلعالم الخارجية لمأساة الشعب اإلرتري
  وسائل اإلعالم المختلفة إبراز مأساة الشعب اإلرتري .  التنفيذي 

 
 ايها الشعب األرتري وأصدقائه األحرار

يادين النضال المختلفة ضد وفي الختام توجه اإلجتماع بالتقدير والتجلة لشعبنا المناضل في كل م
األربع الذين ظلوا يكتبون عن آالم  يةالكاثوليكالكنيسة  قياداتالهقدف ، وخص بالذكر )زمرة 

كما ثمن  آملين من بقية رجال الدين والعلماء أن يحذو حذوهم، شعبهم ومظالمه وتطلعاته ،
خارجية جون كيري بتهنئة اإلجتماع مواقف الواليات المتحدة األمريكية التي عبر عنها وزير ال

الشعب األرتري في يوم األستقالل وتمنياته له بالحرية والديمقراطية.  كما ناشد اإلجتماع كل 
بالذات بعض الجهات التي تنشط خارج المجلس و -الجمهور اإلرتري في الداخل والخارج 

ديمقراطي وتكثيف اإللتفاف حول المجلس الوطني للتغيير ال -وتأمل في إصالح النظام وترميمه 
تقدم اإلجتماع بالشكر  كماجهودهم من أجل إقتالع الديكتاتورية وبناء نظام ديمقراطي تعددي. 

عمهم المتواصل ي مقدمتهم إثيوبيا شعبا وحكومة لدكل اصدقاء المقاومة اإلرترية وفلوالتقدير 
ر الديمقراطي في  للمجلس الوطني ومكوناته السياسية وبقية  القوي األخري التي تسعي للتغيي

   ارتريا.
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