
 

 السادسة دورته في التنفيذي المكتب اجتماع أعمال ختتاما

 الدوري اجتماعه االرتري النهضة لحزب التنفيذي المكتب اختتم 4/9/2019 الموافق األربعاء باألمس

 التنفيذي المكتب أعضاء تدارس قد م 23/8/2019 في اعماله  بدء الذي االجتماع هذا في ، بنجاح السادس

 وقد ، االرترية والمقاومة للحزب الداخلي والشأن والدولية واإلقليمية االرترية الساحة على المستجدات كافة

 التي المتالحقة بالتطورات تتعلق بحثية أوراق التنفيذية للمكاتب األداء تقارير على عالوة االجتماع في قدمت

 . بارتريا صلة ذات هي

نظرا  وقت االجتماع من كبيرة والتي اخذت مساحة عبنا االرتري بالداخل والخارج ش بأوضاعفيما يتعلق 

التي يتعرض لها شعبنا وخاصة ابناء شعبنا في ليبيا ومعاناتهم وما يقابله من صمت  المأساوية لألحداث

وقد لدى راس النظام  ان يكونوا محل سخرية واستهزاء واستخفافحقا ومما يؤلم  أسياسوتجاهل من نظام 

حمل المكتب التنفيذي المسئولية كاملة النظام في اسمرة حيث ان اللجوء والنزوح الى خارج الوطن هو نتاج 

التعدي وقد ادان المكتب التنفيذي ما اقدم عليه النظام من لسياسته التي تقوم على البطش والتجويع ، 

والصحة والتي ظلت تقدم خدماتها لشعبنا والمتمثلة في دور التعليم  الكاثوليكيةممتلكات الكنسية ومصادرة 

المعاهد الدينية االسالمية في كرن والذي كذلك ما اقدم عليه النظام من مصادرة ادان وتخفف من معاناتهم  و

خاصة وانها تأتي متزامنة مع احتفال شعبنا بذكرى سبتمبر المجيدة  ويعد امتداد لما فعله بمدرسة الضياء 

 تحقيق حرية شعبنا وكرامته .التي انطلقت من اجل 

وعلى ساحة المقاومة االرترية والتي تشهد تصاعدا نوعا وكما اشاد المكتب التنفيذي بالحراك الشبابي الذي 

جاء ملبيا لنداء الوطن متحمال امانة المسئولية للحفاظ على السيادة الوطنية وتخليص شعبنا من قبضة نظام 

تقوم التنظيمات السياسية بتحمل مسئوليتها التاريخية وتقف في مقدمة  ، واكد المكتب التنفيذي بان  أسياس

في الحرية والعدالة والديمقراطية النضال واضعة خبرتها النضالية في خدمة قضية شعبنا ومطالبه العادلة 

الحزب من اجل انجاح  امكاناتوعودة الالجئين  وفي هذا الصدد اكد المكتب التنفيذي بالعمل وتسخير كل 

عمال المجلس الوطني االرترية للتغيير الديمقراطي  حتى ينجح وبالتعاون والمشاركة مع كل التنظيمات ا

 والحراك خارجه بالتعجيل في اسقاط النظام .

 على للوقوف والنقاش االهتمام من مزيد وأخذت النضالية الحزب مسيرة على التنفيذي المكتب أعضاء وقف

 في العطاء استمرارية يضمن بما المستقبلية البرامج وضع من تمكن التي تصويبا وتجويدا العمل جوانب كل

 والتالحم الثورية الروح ويقوي وبالدنا شعبنا ضد مؤامرات من يحاك ما لكل التصدي في الحزب مساهمات



 التحول صناعة على قادر االستقالل صنع الذي الشعب هذا أن على للتأكيد شعبنا مكونات كافة بين

 .يالديمقراط

 اجتماعها تعقد أن المتوقع من التي المركزية للقيادة اجتماعه مخرجات سيقدم التنفيذي المكتب وان هذا

 لكافة والتحية بالشكر التنفيذي المكتب أعضاء تقدم وقد ، الجاري الشهر منتصف في  الرابع الدوري

 التنفيذي بالمكتب انيطت التي المرحلة مهام إلنجاح المشاركة في ومثابرتهم تعاونهم على الحزب عضوية

 تستوجب التي الراهنة المرحلة لضرورات وفقا الجهود مضاعفة على التنفيذي المكتب أكد الوقت ذات في

 . اليقظة
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