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 بيان املؤتمر ألاول 

 فرع مصر –لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية 

 ديسمبر 41مؤتمره ألاول في جمهورية مصر العربية، هة إلانقاذ الوطني إلارترية في عقد فرع جب

من عضاء التنظيم من القاهرة وخارجها، وبإشراف عضو ، في مدينة القاهرة، بمشاركة أ8142

 ظيم. الهيئة التنفيذية للتن

  
مقتضبة  "، بكلماتإنقاذ الشعب والوطن فوق كل ش يءالذي عقد تحت شعار " ،افتتح املؤتمر

مسيرة تأسيس الفرع واملصاعب التي واجهته،  فيها، رئيس اللجنة إلادارية للفرع، تناول  ألقاها

ومعبًرا عن سعادته بتمكن العضوية، من تجاوز تلك بسبب ظروف ذاتية وموضوعية عديدة، 

قدم  ثم أعطيت الفرصة لألخ عضو الهيئة التنفيذية، الذي صاعب وعقد املؤتمر ألاول للفرع. امل

، املأساوية التي يمر بها الشعب إلارتري  أوضاع إرتريا، والظروف ألعضاء املؤتمر، شرًحا وافًيا عن

رضة ااملع نضاالت التي تخوضهاال، كما تطرق في كلمته إلى القائم في ظل النظام الديكتاتوري

أشار في هذا السياق إلى و  الذي ينشده الشعب إلارتري. التغيير الديمقراطيإلارترية من أجل 

وفي  الجهود التي يبذلها تنظيمنا من أجل تطوير املواجهة مع النظام الديكتاتوري داخل الوطن. و

للجوء إلى الوقت الذي شكر فيها الحكومة املصرية الستضافتها إلارتريين الذي اضطرتهم الظروف 

 توحيدالوطني إلارترية أن يساهموا بفعالية في الجهود املبذولة لطالب أعضاء جبهة إلانقاذ مصر، 

 من م إلانسانية والسياسية،من الحصول على حقوقه يتمكنوا، حتى كلمة الالجئين إلارتريين

ي جمهورية مصر م فأمين حياة كريمة لهبقضايا الالجئين، ومن بينها ت املنظمات الدولية املعنية

ا للقوانين واملواثيق الدولية مه، حتى يتم توطينالعربية
ً
أعرب ألاخ عضو  في نهاية كلمته،. ووفق

، ء التنظيم في مصرعضايئة التنفيذية عن ثقته الكبيرة بالدور الوطني الذي سيضطلع به أاله

، مذكًرا الحضور بأن قاهرة املعز في مصر، في هذه املرحلة واعد إرتري  شبابفي ظل وجود وخاصة 

  .   4691كانت املحطة ألاولى التي انطلقت منها رائدة كفاحنا الوطني جبهة التحرير إلارترية في عام 
 

 

 

السياسية على كافة ألاصعدة، الفرع للمرحلة املقبلة،  برنامج عململؤتمر ملناقشات ثم انتقل ا

لعمل مع كافة ل التام الفرع استعداد على هذا املجال، ، فياملؤتمرأكد و  والاجتماعية والثقافية.

 . خدمة املواطن إلارتري املقيم حالًيا في مصرالقوى املدنية إلارترية، وذلك ل



 تطوير أدواته النضاليةاملؤتمر بالجهود التي يبذلها التنظيم من أجل  فيه أشادفي الوقت الذي و

توحيد قوى املعارضة  مضاعفة الجهود من أجل دعا املؤتمر قيادة التنظيم إلى ،داخل إرتريا

الخطى القائم، وتسريع  تصعيد النضال ضد النظام الديكتاتوري، في سبيل الوطنية إلارترية

كما دعا  إنقاذ الشعب والوطن من الحكم الديكتاتوري القائم وبناء نظام ديمقراطي بديل.باتجاه 

الجاري ضد الديكتاتورية والاستعداد للعب دور  املؤتمر الشباب إلارتري إلى الانتظام في النضال

  نضالي هام في إطار قوى التغيير الديمقراطي.  

 وفي ختام أعماله اتخذ املؤتمر قرارات هامة وانتخب بأسلوب ديمقراطي لجنة فرعية جديدة. 
 

 “!!"إنقاذ الشعب والوطن فوق كل ش يء 

 والعدالة!!النصر لنضال شعبنا من أجل الديمقراطية 

 الديكتاتوري!!للنظام الهزيمة 

  ألابرار!!املجد والخلود لشهدائنا 

 

 ؤتمر جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية م

 فرع جمهورية مصر العربية 
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