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  البيان الختامي

  جتماع الدوري الثالث للمكتب التنفيذيلإل

  

جتماعــه الــدوري الثالــث فــي الفتــرة مــا بــين فيــذي للمــؤتمر اإلســالمي اإلرتــري إنتعقــد المكتــب ال
ث هامــة علــى ام ، وذلــك بعــد مــرور أحــد20/1/2012ــــ  17هـــ الموافــق 26/2/1433ــــ  23

 ،أوضــاع التنظــيم  علــى نعكاســات باديــةواإلقليمــي والتــي كانــت لهــا إ لصــعيد الــذاتي والمحلــيا
  :ومن أهمها  التي بحثها  هفي موضوعات األمر الذي يجعل هذا اإلجتماع متميزاً 

ندماجيـــة التـــي يــــتأسس عليهـــا تنظـــيم المـــؤتمر علـــى ســـير مشـــروع الوحـــدة اإل جتمـــاعوقـــف اإل
تفاقيــة والبــرامج المجــازة تــابع وقــيم لإل قــاً ، ووفاإلســالمي اإلرتــري منــذ منتصــف العــام الماضــي 

أداءه من خالل التقارير األدبية والمالية التـي تقـدمت بهـا المكاتـب التنفيذيـة للـدورة الماضـية ، 
توى جيد رغم ما مر به مـن ظـروف وقد تمكن التنظيم من القيام بدوره الداخلي والخارجي بمس

ذي برامجــه ومهامــه كمــا حــدد المكتــب التنفيــ ،يــة عتقــاالت التــي طالــت نصــف قيادتــه التنفيذاإل
  .للدورة القادمة 

عتقـاالت التـي وقفة خاصة وموضوعية علـى حالـة اإل وفي هذا اإلطار وقف المكتب التنفيذي
تلمــــس أســــباب شــــملت أربعــــة مــــن أعضــــائه وعلــــى رأســــهم رئــــيس التنظــــيم ، وشــــمل الوقــــوف 

، وقــد كــان حـــدث عــنهم إلفــراج لي جــرت ، والجهــود التـــي بــذلت عتقــاالت واإلجــراءات التــاإل
ة صـــعبة فـــي ذاتهـــا وصـــعبة فـــي الظـــرف الـــذي وقعـــت فيـــه ، حيـــث يعـــيش لشـــكمعتقـــاالت اإل

مشـروع الوحـدة  أتبـد التـي هقياداتـكـل  التنظيم في مقتبل أيامه الوحدوية التي تتطلـب حضـور
فــي نعقــاد مــؤتمر الحــوار الــوطني النهائيــة ، وحيــث تــزامن مــع فتــرة إ يصــل إلــى مراحلــه حتــى

ة بصـــورة ل اهللا عـــز وجـــل مـــن إدارة هـــذه المشـــكلأواســـا ، ومـــع ذلـــك فقـــد تمكـــن التنظـــيم بفضـــ
 كانـــت أيضـــاً  صـــعباً  امتحانـــاً م وخيـــر ، وهـــي بقـــدر مـــا كانـــت حكيمــة وجيـــدة ، وتجاوزهـــا بســـال
 وتعاطفــاً  تضــامناً ، وأكســبته  بأهدافــه وثقــةً  وتماســكاً  قــوةً  داخليــاً تجربــة مهمــة أكســبت التنظــيم 

ي وعلــى مســتوى األنصــار واألصــدقاء أثنــاء مســتوى اإلرتــر العلــى  وجماهيريــاً  اعالميــاً و  سياســياً 
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عتـزازه وفخـره بـالروح الشأن يعـرب المكتـب التنفيـذي عـن إ وفي هذا. ال واإلفراج عتقاإل تيفتر 
والتــــي تجــــاوزت األطــــر  ن كــــل مكونــــات شــــعبنا اإلرتــــريها مــــوجــــداإليجابيــــة الوطنيــــة التــــي 

محنتنـــا لحظـــة بلحظـــة حتـــى نهايتهـــا ، واعتبارهـــا  اتهمعايشـــالشخصـــية بوالحســـابات التنظيميـــة 
ا فــي اإلفــراج عــن معتقيلنــا بالمــذكرات و لكــل الــذين ســاهمويقــدم شــكره الجزيــل محنــة الجميــع ، 

والبيانـات والكتابــات والمحـاوالت المباشــرة مـن قــوى سياسـية ومنظمــات حقوقيـة إنســانية ومواقــع 
وكـل  ومعنويـاً  يـاً ماد قـدم دعمـاً  ، ونقـدم شـكرنا إلـى كـل مـنوأصـدقاء إعالمية وأعيان ووجهـاء 

  . وهنأ وزاراتصل من 
 21مؤتمر الحوار الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي المنعقد في أواسـا اإلثيوبيـة فـي بشأن و 

جتمــاع علــى تقريــر الوفــد المشــارك الــذي اســتعرض فعاليــات ونتــائج وقــف اإلم 2011نــوفمبر 
ضــــويته فــــي المــــؤتمر فــــي وقــــت محنــــة أن مشــــاركة وفــــد التنظــــيم بكامــــل ع المــــؤتمر ، مؤكــــداً 

ســـية البنـــاء التنظيمـــي ، ويعتبـــر مؤساإلرادة والعزيمـــة و ة واضـــحة لقـــوة عتقـــاالت يمثـــل صـــور اإل
نعقــاد مــؤتمر الحــوار الــوطني ونجاحــه خطــوة هامــة تنجزهــا المعارضــة اإلرتريــة فــي اإلجتمــاع إ

المتغيـــرات بمـــا يتناســـب مـــع  أســـاليب ووســـائل مقاومتهـــا جـــاه بنـــاء الثقـــة فيمـــا بينهـــا وتطـــويرات
علــى  تهضــطالع بــدوره ومســئولياإلالمجلــس الــوطني ا مناشــداً  .واإلقليميــة  والمتطلبــات الذاتيــة

مـع المجلـس الـوطني فـي لقيـام بالتزاماتـه الوطنيـة ستعداد تنظيمنا لوب ، مؤكدين إالوجه المطل
فاعــل يضــم كــل القــوى المعارضــة السياســية ، ويتمنــى أن يكــون أوســع إئــتالف وطنــي مهمتــه

  .والمدنية 
جتماع األوضاع اإلقتصادية المتردية واألوضاع السياسية واألمنيـة السـيئة التـي واستعرض اإل

المعيشـــة ي المتعســـف ، حيـــث تـــزداد معانـــات دســتبداها إرتريـــا جـــراء سياســـات النظـــام اإلتعيشــ
، ويضيق الخناق أكثر علـى الحريـات والحقـوق اإلنسـانية ، وتنعـدم على المواطنين في الداخل

فــرص العمــل ، ويســود مشــروع عســكرة كــل المــواطنين ، وتتزايــد معــدالت هــروب الشــباب إلــى 
 طــراً إضــافة إلــى تشــكيل النظــام خالــدول المجــاورة بصــورة تنــذر بتفريــغ الــبالد مــن مواطنيهــا ، 

يجعلنــا نؤكــد بــأن النظــام شــر مســتفحل ال بــد مــن  ، األمــر الــذييهــدد أمــن المنطقــة وســالمتها 
الــتخلص منــه ، ونحمــل نظــام أســياس مســئولية تــردي األوضــاع فــي الــبالد ، داعــين الشــعب 

حتـى نـتمكن مـن الـتخلص اإلرتري والقوى السياسية لمضاعفة الجهود وتقوية وسـائل المقاومـة 
إلـــى معانـــات الشـــعب  لتفـــاتولي لإلمنـــه فـــي أقـــرب فرصـــة ممكنـــة ، كمـــا نـــدعو المجتمـــع الـــد
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والســــعي لرفــــع الظلــــم ، ونجــــدد دعوتنــــا إلــــى المنظمــــات اإلنســــانية والحقوقيــــة الدوليــــة لحمايــــة 
  .ستقرار والعيش الكريم لهم جئين اإلرتريين وتوفير مقومات اإلالال

تجــــدد العمليــــات ، جتمــــاع بقلــــق أوضــــاع الصــــومال الشــــقيق المنطقــــة تــــابع اإل وعلــــى صــــعيد
الشـعب الصـومالي  المخيفـة التـي تحصـد اآلالف مـنالمجاعـة أضـرار ، و  بين أبنائهالعسكرية 

والعـــودة إلـــى الحـــوار والحلـــول الســـلمية ، كمـــا يناشـــد  بإيقـــاف القتـــال وســـفك الـــدماء مناشـــداً ، 
المجتمــع الــدولي إلــى تكثيــف دعمــه وزيــادة مســاعداته اإلغاثيــة إلنقــاذ الصــوماليين مــن وحــش 

  .المجاعة 
ة المتطلعــــة للحريــــة جتمــــاع علــــى أوضــــاع الثــــورات العربيــــوقــــف اإلفــــي الشــــأن اإلقليمــــي أمــــا 

 يكمــال مشــروعها التغييــر والتوفيــق فــي إ لهــا النجــاح تضــامنه معهــا ومتمنيــاً  داً والكرامــة ، مجــد
  .وتحقيق تطلعات شعبها وأشواقه اإلصالحي
ين جتماع عن فرحته بمبادرة مشروع الوحدة بـين حركتـي حمـاس والجهـاد الفلسـطينيتويعرب اإل

، وتعــــزز مــــن دورهــــم الــــوطني  الفلســــطيني ، التــــي تســــهم فــــي تقويــــة وحــــدة الصــــف الــــوطني
  .ونضاالتهم ، سائلين اهللا لهم ولكل القوى الفسلطينية الوحدة والنصر في قضيتهم العادلة 

  
  

  المكتب التنفيذي

  للمؤتمر اإلسالمي اإلرتري

  م21/1/2012


