
نار القوى السیاسیةسمتصریح صحفي صادر عن سكرتاریة   
في المجلس الوطني اإلرتري للتغییر الدیمقراطي  

 

من حالة  للتغییر الدیمقراطي المجلس الوطني اإلرتريإلخراج في إطار الجھود المبذولة 
، ومواصلة للحوارات واللقاءات التي جرت خالل الفترة الماضیة، عقدت الجمود التي یعیشھا

من سمالقوى السیاسیة في المجلس الوطني  ة  لفتر ًا خالل ا – 20نار م، تحت 2017أكتوبر  28 
ًا". من أج نا النضالیة سخر طاقاتلنشعار " أرضًا وشعب  ، ذ إرتریا قا ل إن  

 فبرایر 7 نار، وبناء على اتفاق القوى السیاسیة في اللقاء الذي عقد بتاریخ في بدایة السم
 ھذا: االتفاق نص باسم تنظیمھ تحریر كوناما إرتریالدیمقراطیة لرئیس الحركة ا تال ،2014

تعتذر الحركة الدیمقراطیة لتحریر كوناما إرتریا في لقاء التنظیمات السیاسیة اإلرتریة عن "
والذي تناول مفجر الثورة اإلرتریة الشھید  2012بیانھا الصادر في ذكرى الفاتح من سبتمبر 

وتؤكد  .اإلرتریةالمعارضة ساحة ببھ ذلك من إرباك في ، وعن ما سحامد إدریس عواتي
لموقف لى ھذا ا لت ع ا مازا ًا أنھ یض یة  . "الحركة اآلن أ مات السیاس التنظی ذ  ً علیھ تتخ وبناء

موقفا مشتركا لرفع قرار تجمید عضویة الحركة الدیمقراطیة لتحریر كوناما إرتریا في 
.   المجلس الوطني اإلرتري.   

 تقییموالتي تناولت  وح وشفافیة األوراق المعدة من قبل لجنة اإلعدادنار بوضناقش السم
تغییر دور التنظیمات السیاسیة في المجلس الوطني اإلرتري للو الوضع اإلرتري

في إقامة  كان لھا الدور الرئیس تنظیماتناعلى الرغم من أن نھ أإلى توصل والدیمقراطي، 
اف اكتنفالمظلة الوطنیة الجامعة، إال أن تجربتھا  المط لبیات، أدت في نھایة  لس ٌ من ا یر ا كث ھ

حالة الجمود التي یعیشھا المجلس الوطني. وبعد نقاش مستفیض لجوانب القصور التي إلى 
أشار إلى كیفیة وبین التنظیمات،  واالتفاق قضایا الخالف نارالسم دواكبت تلك التجربة حد

.معالجتھا  
التي قدمتھا لجنة اإلعداد وثائق المؤتمر الثاني للمجلس الوطني مسودات نار قش السمكما نا

 تعدیالت وثبتھا كتوصیات تقدم إلى الجھات المعنیة في المجلسبعض العلیھا وأدخل 
أسند بموجبھا إلى رؤساء القوى السیاسیة كثیرة و نار إلى تفاھماتوتوصل السم .الوطني

ول للقضایا العالقة وتعبید الطریق للوصول إلى مؤتمر وطني ناجح.  مسؤولیة وضع الحل  
ا،  نار السم تقدموفي نھایة أعمالھ،  كومة وشعبً ا، ح بی یو دیر إلث تق ال لما تقدمھ بجزیل الشكر و

للدعم والتسھیالت ، "صنعاء فورم"مكتب من دعم ومؤازرة لنضاالت شعبنا، وخص بالشكر 
  .  اح أعمالھالسمنار  وإنج عقدالتي قدمھا ل
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