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رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة إلانقاذ
لقاء ًّ
يجري ً
هاما مع فرعي التنظيم في استراليا
عقد رئيس الهيئة التنفيية لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية املناضل الدكتور يوسف برهانو أحمد دين يرافقه املناضل
نجاش عثمان ،عضو الهيئة التنفيذية ومسؤول مكتب إلاعالم والثقافة بالتنظيم ،اجتماعا تنويريا ألعضاء التنظيم في
فرعي ملبورن وبيرث في أستراليا في الثاني عشر من فبراير الجاري عبر وسائل الاتصاالت الحديثة ،بهدف تنويرهم بآخر
املستجدات التنظيمية والوطنية والاطالع على أوضاع الفرعين ومناقشة برامج العمل املرحلية التي أقرها الاجتماع
الدوري العاشر للهيئة التنفيذية الذي ُعقد خالل الفترة من  42 - 42يناير .4102
افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من املناضل محمود إبراهيم (أبو رامي) ممثل التنظيم في استراليا ،واملناضل محمود نور
محمد رئيس فرع جبهة إلانقاذ في ملبورن ،بقيادة التنظيم ،مشيرين إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للتفاكر حول
القضايا التنظيمية والوطنية .ثم قاما بالتعريف باملناضلين أعضاء الفرعين.
وبعد ذلك ترك املجال للمناضل رئيس الهيئة التنفيذية الذي استهل حديثه باإلشادة بالدور النضالي الذي تتصدى له
قواعد جبهة إلانقاذ في استراليا ،وما يزخر به الفرعان من قامات وطنية وتنظيمية كبيرة .ثم تناول بإسهاب الظروف
الصعبة التي مر بها التنظيم خالل السنوات ألاخيرة ،وخاصة بعد استشهاد عدد كبير من قياداته التاريخية ،والذي كان
ً
معتبرا ذلك بأنه خسارة كبيرة ليس فقط لجبهة إلانقاذ وقوى املعارضة
آخرهم املناضل الدكتور هبتي تسفاماريام،
الوطنية ،بل خسارة للوطن ،ملا كان يحتله هؤالء الشهداء من مكانة وطنية مرموقة .وأكد املناضل الدكتور يوسف
ً
تنظيما وطنيا يجسد ،إن في تركيبته أو
برهانو على أن التحديات التي ظل يواجهها التنظيم منذ سنين ناتجة لكونه
نهجه ،كافة املكونات الاجتماعية لشعبنا وتطلعاتها نحو التحرر والانعتاق من براثن النظام الديكتاتوري القائم وإقامة
نظام ديمقراطي بديل .وأشار إلى أهمية مضاعفة النضال وبذل كل الجهود من أجل تطوير عمل مؤسسات التنظيم
وتعزيز وحدته الداخلية بهدف تمكين التنظيم من املساهمة بفعالية في الارتقاء بالعمل الوطني املعارض،من خالل بخلق
تعاون وثيق مع كافة قوى التغيير الديمقراطي.
وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية لعقد املؤتمر الثالث للتنظيم ،حيث أعرب الجميع بأهمية أن نعمل ليشكل
املؤتمر نقلة نوعية في أداء التنظيم على كافة ألاصعدة .وفي نهاية اللقاء استمعت قيادة التنظيم إلى آلاراء واملقترحات
والتوصيات الهامة التي تقدم بها الحضور ،وأجابت على بعض التساؤالت التي وردت في اللقاء.
"إنقاذ الشعب والوطن فوق كل ش يء" !!
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