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 تصريح صحفي
 تريةر وقيادات التنظيمات اإل  الوطني اإلرتري  املجلس قيادةاللقاء املوسع بين  عن

 

لألوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا في ظل جائحة كورونا، واستغالل النظام هذا الظرف في  نظًرا

 عن تفاقم الصراعات 
ً

التضييق على شعبنا مما ينذر بحدوث مجاعة على نطاق واسع، فضال

السياسية الحادة فى املحيط االقليمي وتدخل نظام هقدف فيما ال يعنيه ومحاولة اقحام الشعب 

لس الوطني اإلرتري للتغيير املكتب التنفيذي للمج دفعت ، االرتري فى صراع ال ناقة له فيها وال بعير

الديمقراطي، وبالتنسيق مع القيادة املركزية للمجلس، للمبادرة بدعوة رؤساء القوى السياسية 

، بغرض التشاور حول كافة املستجدات 2020مايو  3املنضوية في املجلس الوطني، لالجتماع بتاريخ 

 .لة والبحث عن كيفية التصدي لهاالسياسية في البالد والسيناريوهات املحتم

افتتح  ، التشريعية والتنفيذية.كل قيادات القوى السياسية وقيادات املجلس الوطنيحضر االجتماع 

تخالي أبرها، رئيس القيادة املركزية للمجلس الوطني، تناول فيها األوضاع  /كلمة من األخجتماع باال 

س الوطني لتعزير دوره كانيات التي يزخر بها املجلاالستفادة من الطاقات واألم اإلرترية الراهنة وأهمية

 جاش عثماناألخ نقدم رئيس املكتب التنفيذي للمجلس الوطني   صعدة. ثم النضالي على كافة األ 

ة ألوضاع السائدة في إرتريا حالًيا، وقراءا. كما تناول يالوطن املجلس مؤسسات نشاطاتلوافًيا  شرًحا 

كتب التنفيذي لتوحيد يبذلها املكما شرح بالتفصيل الجهود التي  للمآالت املتوقعة.املكتب التنفيذي 

وانسجاًما مع رؤية املجلس  طنيةجهود قوى املعارضة الو  ا من قرارات املؤتمر الوطني الثاني 
ً

منطلق

بهدف حشد طاقات جماهيرنا في مواجهة النظام الشمولي رتري املعارض بتوحيد الخطاب اإل الخاصة 

ات مع عدٍد من تنظيمالذي يحكم إرتريا بالحديد والنار. وقد أكد في هذا السياق على وجود تفاهمات 

ا القضاي عون ناقش املجتموير من أجل التنسيق في مجاالت نضالية هامة. وبعد هذا التناملعارضة 

أهمية تفعيل مؤسسات املجلس الوطني  جميعهم علىمنوا وأنبها،  نجوان كل ماملحلية واالقليمة 

مكونة و   بمشاركة كافة مكوناته، بإعتباره جبهة مقاومة وطنية عريضة مناهضة للنظام الديكتاتوري

 .ناشطة في ساحة املقاومة اإلرترية  من قوى سياسية ومدنية متعددة

ة مشتركة من شأنها التصدي لكافة اإلستحقاقات ومواجهة كافة خلص اإلجتماع إلى رؤية عملي

وطني ة العضو في املجلس الالقوى السياسياستعداد  اإلحتماالت. وفي هذا الصدد تم اإلتفاق على

 املجلس على كافة األصعدة.  لدعم مؤسسات
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جتماع بنداء لكافة القوى السياسية واملدنية داخل املجلس وخارجه  بضرورة العمل هذا وتوجه اإل 

تري ضد تثوير الشارع اإلر معا من أجل تعزيز العمل الوطني املقاوم ضد النظام الديكتاتوري بغية 

 االجتماع كما ناشد د.لتغيير الديمقراطي املنشو وال إلى تحقيق اة القائمة وصسلطة الديكتاتوريال

لنضالي ضد الطغمة الديكتاتورية في العمل ا باالنتظامجماهير الشعب اإلرتري في الداخل والخارج 

الحاكمة، ودعا الجيش اإلرتري وقوات األمن ومنتسبي كافة أجهزة النظام إلى التخلي عن خدمة 

 .النظام واالنحياز إلى النضال العادل الذي تخوضه قوى التغيير الديمقراطي

ق اإلنسان إلى االجتماع املجتمع الدولي واملنظمات املعنية بقضايا الديمقراطية وحقو  كما طالب

على الطغمة الديكتاتورية الحاكمة  وممارسة الضغوطات الالزمةااللتفات إلى معاناة الشعب اإلرتري 

 .وكل املعتقلين في إرتريا والضمير  اطالق سراح سجناء الرأي كفي إرتريا إلطالق الحريات العامة  وكذل

 

 .النصر لشعبنا اإلرتري املقاوم

 املجد والخلود لشهدائنااالبرار

 .الديكتاتوري الخزي والعار للنظام
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