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( دعوة ، عدل  ، تنمية )
الشعار المنطوق :  

الشعار المرسوم :  

العــــلم :  
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المؤتمرات التنظيمية

الهيكل التنظيمي
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أوال :المؤتمر العام:

ثانيا :مؤتمر الوحدات القاعدية:

أوال :مؤتمر القطاعات الفئوية:

       


      
















12المؤتمر اإلسالمي اإلرتري .. األهداف والرؤية

www.al-massar.com

Email :  al-masar@al-massar.com

www.facebook.com/EritreanIslamicCongress

www.twitter.com/al_massar

www.youtube.com/almassar4459




4151
10




مجلس الشورى




















    


 


















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



13المؤتمر اإلسالمي اإلرتري .. األهداف والرؤية

www.al-massar.com

Email :  al-masar@al-massar.com

www.facebook.com/EritreanIslamicCongress

www.twitter.com/al_massar

www.youtube.com/almassar4459

المكتب التنفيذي
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الهيكل القاعدي
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والربنامج السياسي للمؤتر اإلسالمي اإلرتري 
مير بثالثة مراحل هي على النحو التايل :

   
    







   





   


   

البرنامج السیاسی
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أوال : مرحلة المقاومة والمدافعة :
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ثانيا : المرحلة االنتقالية :

   




    



1







2






4




3



17المؤتمر اإلسالمي اإلرتري .. األهداف والرؤية

www.al-massar.com

Email :  al-masar@al-massar.com

www.facebook.com/EritreanIslamicCongress

www.twitter.com/al_massar

www.youtube.com/almassar4459






5








7

     



 

9






6


     




8

    



  

10



18المؤتمر اإلسالمي اإلرتري .. األهداف والرؤية

www.al-massar.com

Email :  al-masar@al-massar.com

www.facebook.com/EritreanIslamicCongress

www.twitter.com/al_massar

www.youtube.com/almassar4459

ثالثا: المرحلة الدستورية :
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المؤتمــر اإلســالمي يتخذ هــذه الرؤية المنطلقة من 
قيــم الحــق والثوابت الوطنية المســتصحبة لنضال 
شــعبنا وتضحياتــه ومعاناتــه وتطلعاتــه وآماله . 
وهــذه الرؤيــة ال تمثل الحقيقة المطلقــة وإنما هي 
اجتهاد سياســي وفكري قابل للمناقشة والتصحيح 
والتقويــم ، ونقــدم هــذا البرنامج للشــعب اإلرتري 
ومنظماتــه الحزبيــة والجماهيريــة لحــوار أوســع 
حــول مضامينــه المختلفة بــروح من المســؤولية 
الوطنيــة ، والمؤتمــر اإلســالمي اإلرتــري علــى ثقة  
بقــدرة الشــعب اإلرتــري على تقييــم أي عمل نضالي 
أو جهــد سياســي ، ووعيــه الــذي يؤهلــه لالختيار 

المناســب لمــا يصلــح الوطن . 




