البيان الختامي
للمكتب التنقيذي
في اجتماعه الدوري الخامس
شعبنا اإلرتري األبي
عقد المجلس الوطنً اإلرتري إحتماع مكتبه التنفٌذي فً دورته الخامسة ،فً وقت ٌعٌش فٌه
الشعب اإلرتري تطورات متسارعة  ،أهمها تدفق أعداد كبٌرة من شتً الفئات واألعمار إلى
اللجوء والهجرة وال ّ
شتات ،ما أقلق المجتمع الدولً عموما ودول أروبا التً عانت من هذا التدفق
خصوصا  .كما تعٌش ارترٌا حرا ًكا داخلًٌا سٌكون له ما بعده مصحوبا بوعً جماهٌري متنامً
ٌطمح إلً حٌاة أفضل عبر التخلص من نظام الدٌكتاتورٌة وبناء دولة الدستور والقانون مما أدي
الً تعاظم دور المقاومة المطالبة بالحرٌة والكرامة ورفض الظلم واإلستبداد وحكم الفرد
الدٌكتاتوري .وفً مناطق الشتات أٌضا تعددت المقاومة وتنوعت ،حٌث واصل المجلس الوطنً
وتنظٌماته السٌاسٌة وقواه الوطنٌة األخري تقدٌم التضحٌات المطلوبة حٌث تقود المقاومة التً
تتطلع الً نظام دٌمقراطً تعددي  ،بٌنما برزت هناك جهات عدة تنشق عن النظام تباعا
وصارت تتلمس طرٌقها نحو المقاومة  ،إال أن بعضها ال زال ٌأمل فً إمكانٌة إصالح النظام
وترمٌم جسده المتهالك .
وفً ظل هذه التطورات  ،عقد المكتب التنفٌذي دورته الخامسة فً الفترة ما بٌن 42 - 81
اغسطس  .4182وفً مستهل جلساته قٌم اإلجتماع مجمل التطورات السٌاسٌة التً تمر بها
الساحة األرترٌة داخلٌا وخارجٌا  ،وذلك من خالل رصد لكل مجرٌات األحداث  ،وخلص الً
أن النظام مازال ٌراوح مكانه وٌحاول تغٌٌر جلده ببعض الوعود والترتٌبات اإلجتماعٌة الزائفة،
الهادفة الً تفتٌت وحدة وتماسك المجتمع وذر الرماد علً العٌون وتمدٌد عمره اإلفتراضً
الذي أنتهً .كما ٌحاول النظام اإلصطٌاد فً مٌاه العالقات اإلقلٌمٌة والدولٌة العكرة وٌستغلها
لمصالحه الضٌقة المنافٌة لمصالح الشعب األرتري والتً تكمن فً السالم واإلستقرار فً
المنطقة .ومهما بلغت تحالفاته اإلقلٌمٌة المشبوهة فلن تحمٌه من حتمٌة زواله أمام إرادة الشعب
األرتري فً تطلعاته نحو الحرٌة والكرامة .
كما تدارس المكتب التنفٌذي التقارٌر التنظٌمٌة التً تقدمت بها مكاتبه ومؤسساته المختلفة ،
وإنطالقا من النقاشات الجادة حولها وما مر به المجلس من ظروف وتحدٌات ،فقد ثمن ما تحقق
من إنجاز  ،ونقد بشدة أوجه القصور واإلخفاقات لتالفٌها فً المرحلة المقبلة .وفً نفس السٌاق
إستعرض الوضع القائم فً المجلس الوطنً بصفة عامة وما ٌمر به من ظروف  ،وما ٌواجهه
من عقبات تحول دون الوصول الً المؤتمر الثانً للمجلس ،وما ٌدخل ضمن ذلك من أوضاع
اللجنة التحضٌرٌة والقصور فً أدائها الناتج عن الضعف العام فً المجلس ،فإن اإلجتماع بحث
السبل المؤدٌة الً حلول ناجعة  ،واتخذ من القرارات والتوصٌات ما ٌدفع عمل المجلس الً
األمام  ،وٌصحح مسٌرته ،وما ٌساعده علً تسرٌع الخطً نحو إكمال الترتٌبات المطلوبة تجاه
المؤتمر .

وفً سٌاق ما ٌتعرض له الالجئون األرترٌون ن بحثهم عن مالذ ٌحمٌهم من بطش النظام ،حٌث
ٌواجهون شتً صنوف العذاب من اإلعتقاالت والمالحقات األمنٌة  ،واإلعادة القسرٌة،
واإلغتصاب ،واإلستغالل من قبل عصابات تجار البشر  ،والغرق فً البحار
والمحٌطات.....الخ  ،فإن المكتب التنفٌذي إنتقد السٌاسات التً تحاول توصٌف حالة اللجوء
األرتري بأسباب إقتصادٌة ،وبهذه المناسبة فإن المكتب التنفٌذي ٌؤكد بأن تدفق الالجئٌن من
ارترٌا هو ألسباب سٌاسٌة بإمتٌاز ،وناتجة عن ممارسات النظام اإلرتري القمعً ،وإستهجانه
إنسانٌة اإلنسان األرتري ،وتجاوزه كل القٌم اإلنسانٌة التً تنص علٌها المواثٌق الدولٌة.
وللهروب من مواجهة الحقائق المرةٌ ،عمد الً ممارسة التعتٌم اإلعالمً ألخفاء المظالم الواقعة
علً الشعب  ،كما ٌعمد الً طمس الحقائق عن طبٌعة ظاهرة اللجوء من إرترٌا  ،وٌشجعه علً
ذلك تجاهل وسائل اإلعالم الخارجٌة لمأساة الشعب اإلرتري  ،وبهذه المناسبة ٌدعو المكتب
التنفٌذي وسائل اإلعالم المختلفة إبراز مأساة الشعب اإلرتري .
ايها الشعب األرتري وأصدقائه األحرار
وفً الختام توجه اإلجتماع بالتقدٌر والتجلة لشعبنا المناضل فً كل مٌادٌن النضال المختلفة ضد
زمرة (الهقدف  ،وخص بالذكر قٌادات الكنٌسة الكاثولٌكٌة األربع الذٌن ظلوا ٌكتبون عن آالم
شعبهم ومظالمه وتطلعاته  ،آملٌن من بقٌة رجال الدٌن والعلماء أن ٌحذو حذوهم ،كما ثمن
اإلجتماع مواقف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة التً عبر عنها وزٌر الخارجٌة جون كٌري بتهنئة
الشعب األرتري فً ٌوم األستقالل وتمنٌاته له بالحرٌة والدٌمقراطٌة .كما ناشد اإلجتماع كل
الجمهور اإلرتري فً الداخل والخارج  -وبالذات بعض الجهات التً تنشط خارج المجلس
وتأمل فً إصالح النظام وترمٌمه  -اإللتفاف حول المجلس الوطنً للتغٌٌر الدٌمقراطً وتكثٌف
جهودهم من أجل إقتالع الدٌكتاتورٌة وبناء نظام دٌمقراطً تعددي .كما تقدم اإلجتماع بالشكر
والتقدٌر لكل اصدقاء المقاومة اإلرترٌة وفً مقدمتهم إثٌوبٌا شعبا وحكومة لدعمهم المتواصل
للمجلس الوطنً ومكوناته السٌاسٌة وبقٌة القوي األخري التً تسعً للتغٌٌر الدٌمقراطً فً
ارترٌا.
فالنناضل من أجل إنقاذ الشعب والوطن
المكتب التنفيذي
للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي
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