ندوة سياسية لجبهة إلانقاذ الوطني
في مدينة "أوكالند" بكالفورنيا
رئيس التنظيم يؤكد في الندوة على:
 إحداث التغيير الديمقراطي في إرتريا ليس مسؤولية يتحملها تنظيم سياس ي محدد أو تنظيمات
لارتريين مطالبون بتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن.
سياسية بعينها ،بل أن جميع الوطنيين إ
 ثمة جهود جادة إلخراج املعارضة الوطنية من حالة الضعف التي تمر بها في الوقت الراهن.
 النظام الديكتاتوري في إرتريا يستفيد من احتدام الصراعات في املنطقة في إطالة أمد حكمه
الديكتاتوري .إ
ضمن الجولة التي يقوم بها رئيس الهئية التنفيذية املناضل الدكتور يوسف برهانو إلى الواليات املتحدة
ألامريكية وكندا ،نظم إقليم شمال أمريكا لجبهة إلانقاذ
الوطني إلارترية يوم السبت املوافق  12أبريل  1122بمدينة
أوكالند بواليات كاليفورنيا ،ندوة سياسية هامة للجماهير
إلارترية حضرها ٌ
عدد مقدر من إلارتريين املقيمين في املدينة
ً
عصرا
وضواحيها .افتتحت الندوة ،التي امتدت من الرابعة
ً
مساء ،بكلمة ألقاها ألاخ كمال إبراهيم ،رحب
وحتى الثامنة
فيها بالدكتور يوسف برهانو وبأعضاء قيادة التنظيم
وقواعده ،وتقدم بجزيل الشكر والتقدير للحضور الذي لبى الدعوة وشارك في الاجتماع .ثم أعطى نبذة
قصيرة للحضور الكريم عن خلفية املناضل الدكتور يوسف برهانو ونشأته في أسرة وطنية ،ودوره النضالي في
جبهة التحرير إلارترية لسنوات طويلة.
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ثم أعطيت الفرصة للمناضل الدكتور يوسف برهانو الذي استهل حديثه بالتعبير عن تقديره ألعضاء جبهة
إلانقاذ في أمريكا الذين نظموا هذا اللقاء الهام ،كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل املناضلين الوطنيين
الذين تكبدوا املشاق للمشاركة في اللقاء .ثم تناول ألاوضاع إلارترية الراهنة في الداخل والخارج على كافة
ً
مشيرا إلى أن النظام القمعي في إرتريا يرتكز في تسيير نظامه وتمرير سياساته الهدامة على طغمة
ألاصعدة،
عسكرية وأمنية فاسدة ،التي ظل يستخدمها كأداة قمعية تذيق
شعبنا صنوفا من القهر والتنكيل .وتناول رئيس الهيئة التنفيذية
خطورة الوضع الذي تمر به إرتريا في هذه املرحلة واملتمثلة في
موجات اللجوء الجماعي لشريحة الشباب إلارتري التي باتت تهدد
مستقبل الكيان إلارتري ،محمال مسؤولية ذلك نظام الجبهة
الشعبية القائم الذي انتهج منذ أول يوم استولى فيها على
السلطة سياسة إلاقصاء والعزل وقمع كل رأي مخالف لنهجه.
وحول سبل التخلص من الديكتاتورية الجاثمة على صدر الشعب
إلارتري ،أوضح الدكتور يوسف ،على أن ذلك يتم بمشاركة كل القوى التي لها مصلحة في التغيير ،وليس عبئا
ً
مؤكدا على أن الجميع مطالب اليوم أكثر من
يتحمله فقط تنظيم سياس ي محدد أو تنظيمات سياسية بعينها،
أي وقت مض ى للقيام بواجبه الوطني واملشاركة بقوة في النضال الجاري من أجل إحداث التغيير الديمقراطي
في إرتريا .وفي هذا الصدد ذكر الدكتور يوسف برهانو بفخر واعتزاز صمود شعبنا في الداخل أمام طغيان
ً
مشيدا بالحراك املتصاعد لهذا الشعب وخاصة في آلاونة ألاخيرة ضد صلف
وجبروت النظام الديكتاتوري،
وغطرسة الطغمة الحاكمة ،والتي تجسدت في أبهى صورها في انتفاضة شعبنا في حي "أخريا" بأسمرا بقيادة
الشهيد البطل الحاج موس ى محمد نور .وفي الوقت الذي أكد رئيس التنظيم فيه على أن شعبنا في داخل
الوطن أصبح يد ك ً
جيدا الطبيعة الديكتاتورية للنظام الحاكم وعلى أن ثمة مؤشرات كبيرة تبشر بنضوج
ر
الظروف لقيام انتفاضة شعبية كبيرة .أعرب عن استغرابه ملواقف قطاعات من إلارتريين التي ال تزال تقدم
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الدعم واملؤازرة للنظام الديكتاتوري ،على الرغم من أن معظمها يعيش في مجتمعات ديمقراطية وتستمتع
بخيرات تلك املجتمعات ،وغير خاف عنها معاناة شعبنا في ظل املمارسات القمعية لنظام "هقدف".
وبخصوص معسكر قوى املعارضة أقر رئيس جبهة إلانقاذ بأن هذا املعسكر يمر بأضعف حاالته بسبب
ً
مؤكدا على أن جبهة إلانقاذ بالتعاون مع
التشرذم والفرقة وعجزه في تحديد ألاولويات النضالية كما ينبغي،
ً
جهودا كبيرة من أجل تجاوز حالة التشرذم هذه ،والانتقال بقوى املعارضة
بعض التنظيمات السياسية تبذل

من هذه الحالة إلى وضع يمكنها من التصدي للمهمة النضالية املرتبطة بإنقاذ الشعب والوطن من الحكم
الجائر القائم في إرتريا اليوم .وفي هذا السياق تناول الدكتور يوسف برهانو بالتفصيل محاوالت توحيد
فصائل قوى املعارضة إلارترية منذ تأسيس تجمع القوى الوطنية إلارترية وحتى مرحلة إقامة املجلس الوطني
إلارتري للتغيير الديمقراطي الذي يعتبر أعلى مظلة تستظل تحتها الغالبية العظمى من قوى املعارضة الوطنية.
ً
ًّ
وطنيا ً
كبيرا إال
مشروعا
وأضاف الدكتور يوسف بأنه وعلى الرغم من أن إقامة املجلس الوطني إلارتري كان
أنه ووجه بتحديات كبيرة وقفت حائلة أمام تفعيل أجهزته وتمكينه من التصدي للمهام التي أنشأ من أجلها.
وقد تناول رئيس جبهة إلانقاذ الجهود املبذولة حاليا من قبل غالبية التنظيمات وعدد مقدر من أعضاء
املجل س الوطني من أجل إحياء مؤسسات املجلس الوطني وتسريع الخطى باتجاه عقد املؤتمر الوطني الثاني
في أقرب وقت ممكن  ،لننتقل باملجلس الوطني إلى وضع يتالءم مع املهام النضالية لشعبنا في هذه املرحلة
التاريخية الهامة .وفي هذا الصدد ،أشاد الدكتور يوسف بالوطنيين إلارتريين الذين ظلوا متمسكين بمشروع
املجلس الوطني ،واستعدادهم لتقديم كل ما يستطيعون من أجل إخراج املجلس من أزمته واملساهمة في
الدفع به نحو عقد املؤتمر الوطني الثاني ،وذلك إلدراكهم ووعيهم بأهمية الحفاظ على مظلة وطنية جامعة
كاملجلس الوطن ،كمشروع وطني قابل للتطور والتقدم.
وفي معرض تناوله للتطورات إلاقليمية والدولية ،ذكر الدكتور يوسف برهانو أن منطقتنا تمر بحالة من التوتر
وعدم الاستقرار بسبب الصراعات إلاقليمية والدولية املحتدمة فيها ،وخاصة الحرب الضروس التي تدور
رحاها في اليمن الشقيق .وأضاف أن النظام إلارتري أصبح ينتقل من هذا الحلف إلى ذاك ،وجعل من ترابنا
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الوطني مكانا تتصارع فيه قوى إقليمية عديدة بشكل يهدد سيادتنا الوطنية وأمن وسالمة إرتريا وجيرانها.
الشك أن النظام الديكتاتوري في إرتريا ،الذي أثبت التاريخ بأنه ال يعير أي اهتمام ملصالح الشعب والوطن،
يستفيد من احتدام الصراعات في املنطقة في إطالة أمد حكمه الديكتاتوري.
ثم ترك املجال لالستفسارات ومداخالت الحضور الكريم ،والتي دارت معظمها حول رفض حالة التشرذم
التي تعيشها املعارضة إلارترية والصراعات العقيمة بين فصائلها ،والبحث عن كيفية توحيد جهود قوى
التغيير الديمقراطي .وقد قدم املناضل رئيس الهيئة التنفيذية أجوبة وتعليقات وافية على جميع الاستفسارات
والتساؤالت التي وردت من الحضور .كما شارك املناضلون ألم سيوم ورمضان صالح وجمال أدم في إعطاء
مزيد من التوضيح ملواقف التنظيم الداعمة لالرتقاء بالعمل الوطني املعارض والتنسيق مع كافة القوى
املناضلة من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي في إرتريا.
هذا ،وقد شارك في اللقاء مناضلون كبار وممثلو بعض التنظيمات الشقيقة وأعضاء في املجلس الوطني
إلارتري للتغيير الديمقراطي وفي نهاية اللقاء تم تسليم شهادة
ً
تقديرا لنضاالته من أجل
تكريم للدكتور يوسف برهانو
الشعب والوطن على مدى أكثر من خمسين عاما ،وعبر
املناضل رئيس جبهة إلانقاذ عن جزيل شكره وعظيم امتنانه
ً
ً
تكريما لكل لكل املناضلين من
معتبرا ذلك
لهذا التكريم
أجل الحرية والعدالة.
وفي مساء اليوم نفسه أقام املناضلون مأدبة عشاء على
شرف رئيس جبهة إلانقاذ والوفد املرافق له ،وكانت فرصة
جميلة لتبادل أطراف الحديث حول ذكريات النضال وهموم الوطن في الوقت الراهن وأهمية توحيد قوى
املعارضة الوطنية إلارترية.
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ومن جهة أخرى عقد الوفد القيادي لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية برئاسة املناضل الدكتور يوسف برهانو
رئيس الهيئة التنفيذية ً
لقاء استمر زهاء الساعتين عبر "الدائرة التلفونية املغلقة" ()Teleconference
بمجموعة من املناضلين إلارتريين املهتمين باملجلس الوطني والداعمين ملسيرته .وقد عبر الدكتور يوسف عن
تقديره البالغ للمواقف الوطنية املخلصة التي بذلتها هذه املجموعة وما أبدته من استعداد كبير لدعم املؤتمر
الوطني الثاني .وتناول اللقاء كافة القضايا املرتبطة باملجلس والعوائق التي واكبت مسيرته والجهود املبذولة
ً
شرحا وافيا للجهود التي بذلتها املجموعة وما قام به بعض
لتجاوزها .ومن جانبهم قدم أعضاء املجموعة
أعضاء املجلس الوطني من محاولة عرقلة جهودهم الهادفة الى دعم عملية التحضير للمؤتمر الثاني للمجلس
ً
مثمرا وبناء وساده جو من الحوار الشفاف
الوطني .وقد أفاد التقرير الذي وصلنا من هناك أن اللقاء كان
والصريح  .وفي نهاية اللقاء أكدت قيادة جبهة إلانقاذ على أنها ستبذل ما بوسعها من أجل إنجاح الجهود
الحالية إلخراج املجلس الوطني من أزمته ،من خالل معالجة موضوعية ألسباب ألازمة وتداعياتها ،والدفع
باملجلس نحو املؤتمر الثاني ،مضيفة أن التنظيم ال يسعى مطلقا لتحقيق مكاسب تنظيمية ضيقة ،بل موقفه
نابع من إدراكه بأن مؤسسات املجلس الوطني التي توصلت إليها قوانا الوطنية بعد جهد نضالي طويل ال
يمكن ،بأي حال من ألاحوال ،التفريط بها والبحث عن مشاريع جديدة أخرى .كما تعهد أعضاء مجموعة
املهتمين باملجلس الوطني على مواصلة جهودهم لدعم املجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي.
هذا وسوف تكون مدينة تورنتو الكندية املحطة الثانية لجولة املناضل الدكتور يوسف برهانو ،حيث من
ً
ي يوم ألاحد املوافق  6مايو
املقرر أن يعقد لقاء مع قواعد جبهة إلانقاذ في كندا ،فضال عن عقد لقاء جماهير ٍّ
إ
 1122في مدينة تورنتو.

مع تحيات /مكتب إلاعالم والثقافة
لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية
 12أبريل 1122
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