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 تقرير أخباري

 ..   بنجاح هفعالياتهي ني مهرجان إرتريا بفرانكفورت

نظم املجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي مهرجان إرتريا في مدينة فرانكفورت  ألاملانية في 

  (ر ، تحت شعا9162 أغسطس 61-61الفترة من 
 
من أجل العدالة  اا، ولنناضل مع  كفى تفرق

وفي والتغيير الديمقراطي في إرتريا(، وسط مشاركة واسعة من إلارتريين من مختلف أرجاء العالم، 

الشقيقة السياسية إلارترية  تنظيماتالإلى جانب رؤساء وقيادات   الوطني، قيادة املجلس مقدمتهم

 . مدنية مختلفةمنظمات باإلضافة إلى ممثلي وأعضاء جه، وخار  إلارتري  املجلس الوطنيمن داخل 
  

ألاخ  أغسطس بكلمة ترحيبية من رئيس اللجنة التحضيرية 61افتتح املهرجان مساء يوم الجمعة 

املجلس الوطني واملناصرين له،  ئيل، ثم أعقب ذلك اجتماع تنويري ألعضاءتوماس قبري ميكا

لس الوطني ألاخ نجاش عثمان، وشارك فيه عدٌد من ترأسه ألاخ رئيس املكتب التنفيذي للمج

أعضاء املكتب التنفيذي. تناول الاجتماع التطورات التي شهدها املجلس الوطني خالل املائة يوم، 

لتنفيذ  على كافة ألاصعدة حيث استعرضت قيادة املجلس الوطني ما قامت به من نشاطات

الذي عقد في نهاية شهر أبريل املاض ي. ثم أتيحت  املؤتمر الوطني الثاني برنامج العمل الذي أقره

الفرصة للحضور لتقديم التساؤالت وطرح آلاراء حول املجلس الوطني وكيفية تطوير أدائه يتواءم 

 ومهام املرحلة الراهنة. 

أغسطس، حيث استهل برنامج هذا  61وقد بلغت فعاليات املهرجان ذروتها يوم السبت املوافق 

ول "دور العمل إلاعالمي العصري والفعال في النضال الذي نخوضه ضد اليوم بندوة هامة ح

الديكتاتورية"، قدمت فيه أوراق هامة من  قبل كل من ألاستاذ برهاني ولدي قبرئيل )سودان 

واملهندس إيوب معشو، وأدار الندوة ألاخ أحمد نقاش  ناو(، وألاستاذ عبدهللا محمود هيابو 

إلاعالم التقليدي وإلاعالم في املجلس الوطني. تناولت ألاوراق مسؤول مكتب إلاعالم والثقافة 

الحديث، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ودوره في تعزيز النضال من خالل تطوير إلاعالم 

 الخطاب توحيد اهمية بضرورة كما أوصت جميع ألاوراق التي قدمت في الندوةبكافة أنواعه. 

 من إلاعالمية الطاقات جميع وتوظيف ، إلاعالم مجال في الفاعلين بين الجهود وتنسيق ، إلاعالمي

 .إرتريا في التغيير أجل

رئيس من ، تواصلت فعاليات املهرجان، حيث استمع املشاركون إلى كلمات وبعد استراحة قصيرة

، من خارج املجلس الشقيقة اتميعدد من قيادات التنظو  الوطني، جلساملكتب التنفيذي للم

برنامج  كما تضمن باإلضافة إلى كلمات تضامنية من جمعيات إرترية، وخاصة الجمعيات النسوية.
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الراهن في إرتريا وكيفية توحيد جهود  السياس يالوضع  من الندوات حول قضايا اعدد   املهرجان

إلى جانب وصالت  ي القائم،املعارضة الوطنية إلارترية لتصعيد النضال ضد النظام الديكتاتور 

 عروض فنية لكبار الفنانين إلارتريين. و  غنائية
 

 العمل املشترك.. أولوية قصوى 

أن املجلس الوطني  على رئيس املكتب التنفيذي للمجلس الوطنيوفي الكلمة التي ألقاها، أكد 

 جهود املجلس في هذا إلاطار، يعطي العمل املشترك أولوية قصوى 
 
وجه نداء   وقد . مستعرضا

ضد النظام  واملسارعة نحو العمل املشترك  الثانوية بتجاوز خالفتها الوطنية إلارترية لجميع القوى 

 .الديكتاتوري

بأن النظام الديكتاتوري على استعداد للتفريط بالسيادة الوطنية إلارترية في كلمته ذكر كما 

اة،وباملصالح الحيوية للشعب إلارتري من أجل الحفاظ على سلطته القمعي الحكومة  داعي 

جميع القوى الضالعة حذر كما اتفاقاتها مع نظام يفتقد الى الشرعية.  فيإعادة النظر إلى ثيوبية إلا

من مغبة إلاقليمية إلرتريا وموانئها  في املياه وطنيوألامن ال إلارترية في انتهاك السيادة الوطنية

وأعرب  رتريا،إل  السياديفي الشأن  قف تدخالتهامواصلة دورها املعادي ملصالح الشعب إلارتري، وو 

ا أن يكون ذلك ألاولى، مت عن سروره البالغ بوصول الثورة السودانية إلى غاياتهاالختام  في   منيًّ

 الشقيق . يالانعتاق والعدالة للشعب السودانبداية الطريق نحو الحرية و
 

فقد أعرب في ، دقيقة(ئيل )اكيم يتسفاي ولدألاخ  حزب الشعب الديمقراطي إلارتري، أما رئيس

االتام للعمل املشترك  حزبه استعداد كلمته، عن  كافة مع املظالت وكافة القوى الوطنية، داعي 

 .القائم في إرتريا من أجل اسقاط النظامإلى إيجاد مظلة للمظالت السياسية  القوى السياسية

ائم، كتصعيد نضالي من أجل إسقاط النظام الق واعتبر انتظام الشعب إلارتري في حملة "كفى"،

ت الشعبية الرامية للتغيير الديمقراطي نجاح الحمال إجاد من أجل عمل وطالب الجميع بالقيام ب

 فى ارتريا.

جوهرة محمد ، وممثل  الحراك الشعبي في ألاخت  كما خاطب املهرجان ممثلة "مبادرة ألامهات" 

 ،مريامي اق ولدحوممثل الحراك الشعبي في أملانيا "اس ،يماني تسفايألاخ  اشتوتغارد ألاملانية 

إقليم  ثلة اتحاد املرأة املستقلومم ري مدهن كفلزجي،قب وممثل الجبهة الوطنية إلارترية في أوروبا

 . يالديمقراطللتغيير  رتري إلا  يمع املجلس الوطن نالتى اعربت بشدة وقوفهأوروبا، ألاخت جوهرة و 
 

 حوار الدائرة املستديرة: 

وكان من أهم فقرات فعاليات مهرجان إرتريا في فرانكفورت، حوار الدائرة املستديرة التي شاركت 

 ألاستاذ الحوار   أدارفضال عن ممثلين للحراك الشعبي إلارتري.  وقد  فيه كافة القوى السياسية

واملحيط  إرترياالوضع السياس ي الراهن فى دائرة الحوار ناقشت  .ناو(ن )سودا برهاني ولدي قبرئيل



ألاهداف العادلة   تحقيق التطورات إلايجابية منها في والسبل الكفيلة لالستفادة من يالاقليم

الجميع على ألاهمية إلرتريا. وقد أكد يا العل صالحللنضال الذي يخوضه شعبنا، وتأمين امل

على النظام الديكتاتوري. كما تفاعل  صار تل املشترك من اجل تحقيق الانالقصوى للعم

داخالتهم القضايا التي أثيرت في دائرة الحوار، والذي تأكد من خالل م ع بحماس كبير ماملشاركون 

إلاسراع في توحيد قوى املعارضة والعمل الجاد من أجل اسقاط  بأهمية باإلجماعالتي طالبت 

لف القوى تحقيق العمل املشترك بين مخت إلمكانية يملجلس الوطنى الارتري املثال الحالنظام. وا

 السياسية من اجل انقاذ الوطن.

  :عروض فنية وتقييم ختامي

ثم انتقل املهرجان الى حفل ساهر قدمت فيه عروض فنية وأغاني وطنية وترفيهية قدمها  

، إدريس محمد عمرو نور الدين محمود ، و سعد سالم ، و الفنانون الوطنيون  )عنديت عقباي ،

 ا .لت على اعجاب الحضور وتفاعلهم معهنا، و (وسامسون كيداني

اشاد فيها   يالت ،الثالث يوم الاحد يمية لفعالياته فى اليوميواختتم املهرجان أعماله بجلسة تق

وقد تناولت املناقشات  الحضور على ضرورة الايجابيات وتعزيزها ، وتالفي السلبيات فى املستقبل.

 تتقبل تقييما لضعف الترجمة من اللغة التقرينية، وخاصة أثناء حوار الدائرة املستديرة. وقد

هذا الصدد، مؤكدة أنها ستسعى جاهدة من أجل أال يتكرر  في قيادة املجلس النقد الذي وجه لها

    تي ينظمها املجلس الوطني. مثل ذلك في الفعاليات ال
 

  :  لقطات ختامية

 التي تم عرضها في مزاد منى يحيىألاستاذة  ن اشترى لوحة الفنانة التشكيليةأحد املشاركي ،

 من أجل تعزيز خزينة املجلس الوطني.  (يورو  011 ) بقيمة قدرها ، باملهرجان

  وغير مسبوق لقضايا العمل املشترك لقيادات مختلف ألاطراف  حماس منقطع النظير

 واملشاركين في املهرجان.

  نية .يأكد املشاركون على ضرورة الاهتمام بالترجمة للغتين العربية والتجر 

  ألجهزة إلاعالم قبل قمن  يم الدعوات ملثل هذه املهرجاناتتقدأكد املشاركون على ضرورة

 وقت كاف من انعقاد املهرجان .

  م املهرجانات بشكل موحد فى قادم الايام .ن تنظطالب الحضور 
 

 إلاعالم والثقافة مكت

 للمجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي


