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 مبادئ الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة 

تعود جذور الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة ، إلى "حركة الشباب اإلريتري من أجل الديمقراطية والحرية" التي تكونت عن إندماج 

بالضرورة إلى مراجعة هيكلها ، وعليه مجموعتين شبابيتين. والتوسع التدريجي الذي طرأ فى الحركة في إطار تنوعها االجتماعي استدعى 

الجبهة الوطنية اإلريترية اجتمعت اللجنة المركزية للحركة في أكتوبر الماضي لتقييم وضعها وأصدرت قرار بأن يُصبح إسم الحركة ، "

.2222أكتوبر  22" اعتباًرا من للعدالة  

 

 رؤيتنا

ى أسس وقيم الشعب اإلريتري. التأكيد بأن هياكل الحوكمة اإلرترية القادمة أن تقوم عل•  

ضمان كرامة اإلنسان المواطن واحترام حقوقه. •  

بناء دولة ينعم فيها المواطن بسالم واستقرار كما أنها تتعايش مع جيرانها وبقية العالم بسالم.•  

النهوض ببلد ديمقراطي مزدهر يقوم على أسس ديمقراطية راسخة.•  

 

 من نحن

 

للعدالة هى قوة سياسية شعبية تأسست من أجل ضمان سيادة الوطن وحماية مصالح الدولة اإلريترية.الجبهة الوطنية اإلريترية •  

ى قامت الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة بتقييم الوضع السائد في إطار طبيعة الحكم العسكري الهدام القائم فى البالد ، وعليه تهدف إل•

ية تقوم على أسس سياسية تُبنى على رؤي ومبادئ وأهداف واضحة.وضع نهاية لذلك الحكم واالتيان بحلول وطن  

الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة هى قوة شعبية مكونة من أبناء الشعب اإلريتري المغوار الذي قدم الغالي والنفيس من أجل سيادته •

 الوطنية.

ضاالت التي خاضها الشعب اإلريتري عبر األجيال المتتالية ، كما أن الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة تَعتبر نفسها حلقة وصل بين كل الن•

 لها مبدأ ثابت في تنوع ومساواة الشعب اإلريتري ، وتسعى دوما لضمان المشاركة المتساوية لجميع اإلريتريين في شؤون بالدهم.

جد أكبر داخلياً وخارجيا وعلى مستويات مختلفة ، بحيث إزدهرت الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة سرا داخل البالد ، واآلن أصبح لها توا•

 يتجذر تنظيمها وهيكلها في العمق الجماهيرى.

 

 األَساس
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قافته وثالجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة تعلم علم اليقين التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب اإلريتري حفاظاً على سيادته الوطنية وهويته •

ه وتراثه وأرضه ، عبر العمل السياسي والكفاح المسلح الذي خاضه ببسالة لتخليص بالده من االحتالل األجنبي.وعاداته وقوانين حكم  

تمكن الشعب اإلريتري من صنع هذا التاريخ  ألنه يمتلك ويحافظ على تراثه البطولي النبيل كما استطاع تحديد أهدافه المشتركة بشكل جلي •

اهظ.ودفع من أجل تحقيقها الثمن الب  

نطالقًا من الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة كونها القوة الوطنية الصاعدة ، تعتبر ذاتها وريثًا واستمراًرا لهذا التراث التاريخي الغالي ، وإ•

دره.هذه الروح البطولية والتاريخ العظيم ، تستعد الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة لمواجهة ودحر الظلم والعنف أيًّا كان مص  

 

 أهدافنا الرئيسية

الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة هي جبهة وطنية انطلقت لتتحمل مسؤوليتها الوطنية في دحر الظلم والقمع ثم إقامة حكم سياسي يرتضيه •

 الشعب ويخدم مصلحة الشعب في إطار توفير السلم واالزدهار والعدالة االجتماعية.

للعدالة إلى إقامة حكومة دستورية منتخبة تعكس القيم التاريخية وتطلعات الشعب اإلريتري.تسعى الجبهة الوطنية اإلريترية •  

 أولوياتنا

 

أوالً وقبل كل شيء إزالة الدكتاتور الذي استولى على السلطة بشكل غير قانوني .•  

التأكيد على السيادة الوطنية ووحدة شعبنا.•  

تضمن مشاركة كافة أطياف المجتمع اإلريتري.إرساء عملية انتقال سياسي مستقرة وسلمية •  

ترية تقوم الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة بتسليم السلطة إلى حكومة دستورية منتخبة.  وإثر إتمام تلك المهام تحل الجبهة الوطنية اإلري•

 للعدالة نفسها قانونياً. 

 

 قسم اإلعالم 

 

 الجبهة الوطنية اإلريترية للعدالة 

2222 شهر نوفمبر  

 


