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 للمؤتمر الوطني الثاني  البيان الختامي

 للمجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي
 

 أبريل 16 إلى 61 من الفترة خالل الثاني مؤتمره الديمقراطي للتغيير إلارتري  الوطني املجلس عقد

 شعبنا وحدة ولتعزيز بالدنا، واستقالل سيادة لصيانة :الثاني الوطني املؤتمر" شعار تحت ،1162

 التي  واملعوقات الصعاب كل متخطيا ،" ومستقبال حاضًرا املستقل، الوطني قرارنا على والحفاظ

 وظروف مكوناته، بين مبررة غير صراعات بسبب مسيرته، الزمت التي ألازمة اًز و ومتجا ،واجهته

 إرترية دبجهو  ، السويد، في ستوكهولم مدينة في الثاني مؤتمره عقد من ليتمكن أخرى، موضوعية

 جميع من إلارترية للجماهير وممثلين الوطني، املجلس أعضاء من كبير عدد وبمشاركة خالصة،

 .العالم أنحاء

 املكونة للمجلس املشتركة والقيادة الوطني املجلس قيادة رئيس بكلمات املؤتمر أعمال افتتحت

 والظرف الثاني وطنيال املؤتمر أهمية على أكدت التحضيرية، واللجنة ذيةالتنفي املكتب من

 كل في إلارترية وجماهيرنا الوطني املجلس مكونات كافة دور  مثمنة فيه، يعقد الذي الاستثنائي

 ألقت ثم إلارترية. باإلمكانيات املؤتمر وعقد الوطني املجلس واجهها التي التحديات تجاوز  في  مكان

 ،مؤتمره بعقد إلارتري  الوطني املجلس مهنئة ،الشقيقة إلارترية التنظيمات وممثلي قيادات

 سياسية منظمات من وتأييد تضامن برقيات تلقى كما .همع املشترك العمل تطوير على وحرصها

   الرعيل. مقدمتها وفي عديدة وطنية وشخصيات ناشطة، إرترية ومجموعات إعالمية ومراكز  مدنيةو 

 تضمنت والتي الوطني، للمجلس املشتركة القيادة قدمتها التي السياسية الورقة املؤتمر ناقش

 في عقد الذي ألاول  تمراملؤ  منذ مسيرته خالل الوطني املجلس واجهها التي الظروف لكافة سرًدا

 . إلاثيوبية "أواسا" مدينة في م 1166 عام

 إلارترية واملدنية السياسية القوى  معظم بمشاركة تشكل الذي ،الوطني املجلس قيام بأن شك ال

 وطنية وشخصيات العالم، حول  إلارترية للجاليات ممثلين عن فضال املعارضة، ساحة في الناشطة

اوطن إنجاًزا يعتبر ،هامة ا يًّ  التي العراض آلامال أن بيد ...املعارض الوطني العمل مسيرة في هامًّ

  اصطدمت املجلس، على إلارترية الجماهير علقتها
ً

 نطالقا دون  حالت وموضوعية ذاتية بظروف

 تقديره املؤتمر سجل إلاطار هذا وفي . منه املرجوة وألاهداف آلامال تلك تحقيق نحو املجلس



 إلارتري  الوطني واملجلس عام بشكل إلارترية للمعارضة الداعم موقفها على ألاثيوبية للحكومة

  .تأسيسه عند سيما خاص، بشكل الديمقراطي للتغيير

 السياسية للقيادات نقًدا املؤتمر وجه ، املاضية املرحلة خالل املجلس مسيرة املؤتمر  تقييم وبعد

 الجهود ثمن نفسه الوقت في أنه إال .ى جدو  بال سياسية مكايدات في والجهد الوقت أضاعت التي

 جديدة نطالقةا يكون  حتى ، هذا الثاني املؤتمر إلى للوصول  املشتركة اللجنة بذلتها التي املضنية

 .  املعارض الوطني للعمل أرحب آفاق نحو

 إلارتري، شعبنا جماهير

 معقد تاريخي ظرف في الديمقراطي، للتغيير إلارتري  الوطني للمجلس الثاني املؤتمر انعقاد جاء

ا، ا، إرتريًّ ا، وإقليميًّ  ألانظمة أسوأ من واحد من عقود، ثالثة لقرابة إرتريا تعاني حيث ودوليًّ

ا الديكتاتورية
ً

 السياسية حقوقه أبسط من شعبنا حرم والذي املستويات، كل على وتنكيال بطش

 وغياب منتخبة، وتنفيذية تشريعية مؤسسات فيها تنعدم دولة وجود في تمثلت والتي وإلانسانية

 العدل تضمن راشد حكم آليات من وغيرها مستقل، وقضاء دستور، من الدولة، مؤسسات كافة

 . والاستقرار

ا املؤتمر وقف ذلك من وانطالقا  جراء الداخل في شعبنا يعانيها التي القاسية الظروف لتقييم ،مليًّ

 بال إجبارية وخدمة قسري، وإخفاء ختطاف،وا تعسفية، عتقاالتا من ، املستبد النظام سياسات

 شعبنا وبنات أبناء من آلاالف عشرات اضطر مما ، والتضييق وإلارهاب، القمع، أشكال وكل ،آماد

ا النظام جحيم من هرًبا البالد مغادرة إلى
ً
 مخاطر إلى يتعرضون  ذلك سبيل وفي .آمن مالذ عن وبحث

 وتعذيب، وسجن، قتل، من .ألاساسية نسانيةإلا لحقوقهم والانتهاكات التنكيل، من وصنوف

 الدول  تلعب أن أهمية إلى منوها .بالبشر وإلاتجار إلاجرام عصابات يد على بأعضائهم ومتاجرة

 من تنال التي ةنواملهي ةالالأخالقي كاتاالانته تلك وقف في دورها الصلة ذات الحقوقية واملنظمات

 إلارتري. إلانسان كرامة

 اضلة،املن شعبنا جماهير

 وألاصدقاء، ألاشقاء

 

 

 

 

 غير .املبدأ حيث من البلدين بين السالم أهمية على املؤتمر  أكد ،ثيوبيةإلا إلارترية العالقات حول 

 باتت ،وإثيوبيا إلارتري  النظام بين والاقتصادية السياسية العالقات شهدتها التي التطورات أن

 بانتهاء املؤتمر فيه رحب الذي الوقت ففي .الحاضر الوقت في إلارتري  للشعب كبير  قلق مصدر 

 العالقة هذه في رأى أنه إال البلدين، بين الزمن من لعقدين استمرت التي والالسلم، الالحرب حالة

ا، خلال  في للدخول  تؤهله التي الشرعية املقومات كافة إلى يفتقد نظام مع تتم لكونها جوهريًّ

 من املؤتمر يرى  لذا .الدول  من غيرها أو أثيوبيا مع إلارتري  الشعب باسم ومواثيق وعهود تفاقياتا



 ألنه إرتريا، في املستبد النظام مع تبرمها التي الاتفاقيات إلاثيوبية الحكومة مراجعة بمكان ألاهمية

 سيادته تمس اتفاقيات بأية إلارتري  الشعب يلتزم ولن النظام هذا سيزول املطاف نهاية في

 . العليا الوطنية ومصالحه

  تأخير، دون  الحدود، ترسيم ضرورة إلى ألاثيوبية الحكومة املؤتمر ذكر السياق هذا وفي
ً
 اوفق

 ذلك أن باعتبار .البلدين بين الحدود بترسيم الخاصة املحكمة عن الصادر والنهائي امللزم للقرار

ا مطلًبا يعد  خطوطا مثلت ،إلارترية إلاقليمية واملياه املوانئ أن على فضال  .إلارتري  للشعب ملحًّ

 .إلارتري  القومي وألامن السيادة جوهر تمس ألنها بشأنها، املساومة أو بها املساس يمكن ال حمراء

 إلارتري  شعبنا جماهير

 من وغيرها ،(كفى) شعار تحت ، البالد وخارج داخل لإلرتريين، الجماهيري  بالحراك املؤتمر أشاد

 مع بالتعاون  للمجلس الجديدة القيادة لفوك ،آخر بعد يوًما تتصاعد التي الاحتجاجات أشكال

   .الجماهيري  الحراك هذا تصعيد أجل من التغيير  قوى  كافة

ا 
ً
 املؤتمر وجه املنشود، التغيير إلحداث الحقيقية القوة يمثل الداخل في شعبنا بأن منه وإدراك

 توجه كما الحاكمة، الطغمة إسقاط بغية نضاالتها لتصعيد الداخل في شعبنا جماهير إلى نداءً 

 ول التح أجل من العادلة شعبنا نضاالت انتصار في الحاسم دوره ليلعب إلارتري  للجيش بنداء

 الجهود ببذل الجديدة القيادة املؤتمر كلف التوجه، لهذا اوتدعيمً   القانون. وسيادة الديمقراطي

 ،الاجتماعي التواصل وسائل خاصة وبصورة الاعالمية الوسائل كافة من لالستفادة الالزمة

  إلارتري. الوطني املجلس رسالة يصالإل 

 خطيرة، جتماعيةوا إنسانية ادأبع من لها ملا إلارتريين الالجئين قضية خاص مهتمابا املؤتمر  تناول 

ين، الالجئون  جرائها من يعاني  أمدها طال ومأساة  هذه وحتى املاض ي القرن  ستينيات منذ ألامرَّ

 الدول  مقدمة في إرتريا فأصبحت البالد، استقالل بعد  جديد من لألسف حدتها وزادت اللحظة،

 املعنية الدولية واملنظمات دول ال املؤتمر ناشد الصدد هذا فيو العالم. في لالجئين املصدرة

 أوضاعهم وتحسين معاناتهم تخفيف شأنه من ما وتقديم إلارتريين الالجئين بأوضاع الاهتمام

 .بالدهم إلى وعودتهم لجوئهم أسباب تزول أن إلى والتعليمية والصحية واملعيشية ألامنية

 ستضافةا على واليمن يوبياثوإ السودان من لكل والعرفان الشكر بجزيل املؤتمر تقدم وقد هذا 

 أن إلى ذلك مواصلة منهم اراجيً  الطويلة،  معاناتهم في جانبهم إلى والوقوف إلارتريين الالجئين

 واملنظمات الدول  دور  املؤتمر ثمن كما .بالدهم إلى الالجئين وعودة الخالص من شعبنا يتمكن

 إلى اتبااللتف وطالبها ،العالم حول  يينإلارتر  لالجئين واملعنوي  املادي الدعم تقدم التي إلانسانية

 ليبيا. مقدمتها وفي البلدان من عدد في إلارتريون  الالجئون  يقاسيها التي عاناةامل



 وإرساء ،الانتصار لها متمنيا السوداني، الشعب ثورة جانب إلى ووقوفه إشادته عن املؤتمر أعرب

 تجاربه من باالستفادة ،السودان في حقيقي تعددي ديمقراطي نظام لبناء ومتينة صحيحة أسس

 ألافريقي القرن  دول  والسالم وألامن الاستقرار يسود بأن تمنياته عن اأيضً  أعرب كما .السابقة

 الشعب جانب إلى الوطني املجلس وقوف املؤتمر أكد السياق هذا وفي والعالم. املنطقة دول  وكافة

 املصلحة وتقديم ، اليمنيين دماء وحقن العقل تحكيم إلى السياسية قواه اداعيً  ،الشقيق اليمني

 في والدخول  .بينهم املوقعة باالتفاقيات الالتزام وضرورة الضيقة، املصالح كافة على الوطنية

 النظام يتخذها التي املواقف أن على املؤتمر  وأكد . اليمنيين مأساة تنهي حقيقة سالم مفاوضات

 املواقف عن ألاشكال من شكل بأي تعبر  ال  اليمن، في الدائر  الصراع بشأن ،إرتريا في الشمولي

   اليمنيين. أشقائه مع إلارتري  للشعب ألاخوية

ا دعًما قدمت التي إلارترية للجماهير  البالغ تقديره عن املؤتمر  عبر  ا ماديًّ  لسللمج كبيًرا ومعنويًّ

 النضالي عطائها مواصلة إلى دعاهاو  ونجاحه، الثاني املؤتمر  مالتئا في ألاكبر  الدور  له كان ،الوطني

   الرائد. الوطني بدوره القيام من الوطني املجلس ليتمكن

 امليثاق على موضوعي، تقييمو  مستفيضة نقاشات بعد املؤتمر، صادق أعماله ختام وفي

 بصورة نتخبا كما .طموحة عمل   وبرامج القرارات، من اعددً  واتخذ ألاساس ي، والنظام السياس ي،

 .القادمة املرحلة في املجلس تقود عضًوا، 61 من تتكون  مركزية قيادة وديمقراطية توافقية

 . إلارتري  الشعب نضاالت عاشت

 .ومستقلة أبية حرية إرتريا عاشت

 .الديمقراطي التغيير أجل من رتري إلا  الشعب لنضال النصر

 .ألابرار لشهدائنا والخلود املجد

 

 الثاني الوطني املؤتمر 

 الديمقراطي للتغيير  إلارتري  الوطني للمجلس

 1162 أبريل 11 في ستوكهولم

 


