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  إقليم أوروبا - رتريةاإل بيان سمنار جبهة اإلنقاذ الوطني 
 

إقليم أوروبا في  -السمنار التنظيمي لجبهة االنقاذ الوطني اإلرترية  انعقادشهدت مدينة كاسل األملانية 

رفع مستوى الوعي الديمقراطي ، تحت شعار " لنعمل من أجل 1/12/2019وحتى  28/11الفترة من 

بمشاركة رئيس سكرتارية املجلس املركزي، ورئيس الهيئة  ،"ألعضائنا لتعزيز الدور الوطني لتنظيمنا

راقبة واملتابعة، وعدٍد من أعضاء الهيئة التنفيذية واملجلس املركزي  ،التنفيذية ورئيس هيئة امل

األوروبية.  وتلقى السمنار برقيات تأييد من فروع وقيادة إقليم أوروبا وممثلي فروع التنظيم في الدول 

 .التنظيم من مختلف أنحاء العالم

باملسؤولية والشفافية، ورقة سياسية مقدمة من الهيئة التنفيذية،  اتسمناقش السمنار في جو 

   .التنظيمية والوطنية واإلقليمية تناولت األوضاع

على بذل مزيد من الجهود من أجل االرتقاء بأداء أعضاء السمنار  استعدادوخلصت املناقشات إلى 

دور عضوية التنظيم في  ،مثمنين في هذا الصدد ،التنظيم بما يعزز دوره الوطني في الساحة اإلرترية

كما وقف  .عبر مسيرته النضالية الطويلة التي تحققت الحفاظ على املكتسبات السياسية للتنظيم

وتقدموا بتوصيات من أجل  ،التنظيم بشفافية الحضور على بعض أوجه القصور في أداء بعض أجهزة

 .تالفيها مستقبال 

وقف السمنار على املعاناة املأساوية املتفاقمة التي يعيشها شعبنا في ظل النظام الديكتاتوري. 

وفي هذا السياق أدان السمنار بشدة املمارسات التعسفية . إرتريا استقاللوسياسته التي باتت تهدد 

الوقت نفسه النظام من  ، محذًرا فيذي يمارسه ضد شعبنا وضد مؤسساته الدينيةال املمنهجوالقمع 

ودعا املجتمع الدولي ليلعب دوره في د. إرتريا املمهور بتضحيات شعبنا طوال عقو  باستقاللالعبث 

 .إجبار النظام الديكتاتوري لوقف ممارساته غير اإلنسانية بحق شعبنا األعزل 

سمنار الوضع اإلقليمي مركًزا على ما يسمى بـ "العملية السلمية بين إرتريا وإثيوبيا"، حيث كما تناول ال

التي أبرمها الديكتاتور في إرتريا مع إثيوبيا ال تمت بصلة إلى مصالح  أن االتفاقاتأكد السمنار على 

 .سيادتنا الوطنيةتهديًدا صريًحا ل فإنها تشكلبل على العكس من ذلك شعبنا، 

سلًبا  والذي يؤثر زاء التوتر السائد فيه إالحضور عن قلقهم  عبر  وحول الوضع األمني للبحر األحمر،

 . على إرتريا وكافة دول املنطقة، خاصة في ظل تقاطع مصالح وصراعات الدول الكبرى 



وفي  تطلعاته،هنأ السمنار الشعب السوداني الشقيق على نجاح ثورته، معبًرا عن أمله في أن تحقق 

 .نحو بقية دول القرن األفريقي وفي مقدمتهم إرتريا وعدالة،ة حرية سالم، شعاراتها اندياح

 ،بالدور الهام الذي لعبهو ، رتريةاملعارضة اإل توحيد جهود التنظيم من أجل  بما قام بهأشاد السمنار 

إنجاح املؤتمر الثاني للمجلس الوطني اإلرتري للتغيير في  ،بالتعاون مع التنظيمات اإلرترية الشقيقة

يادة التنظيم في مواصلة جهودها الرامية إلى عن دعمه ومساندته لق عبر السمنار كما . الديمقراطي

 وطني. الحوار مع التنظيمات االرترية داخل وخارج املجلس ال عزيز وت ،االرتقاء بالعمل الوطني املعارض

عبر السمنار عن دعمه للحراك الجماهيري اإلرتري في كل مكان، داعيا الجماهير اإلرترية إلى تصعيد 

السمنار الجيش  . كما دعامواجهة النظام الديكتاتوري الجائر في بالدنا نضاالتها وتوحيد جهودها في

ٍ ح في وضع ساهمويإلى جانب شعبه  الوطنية واالنحياز اإلرتري إلى تحمل مسؤولياته 
لالنتهاكات  د 

 .الصارخة التي يتعرض له على يد النظام الديكتاتوري

التي بذلها فرع التنظيم في  للجهود الكبيرةالبالغ أعرب املشاركون في السمنار عن تقديرهم في الختام 

 .أملانيا وعلى وجه الخصوص أعضاء خلية كاسل، من أجل إنجاح السمنار التنظيمي
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