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  البيان الختامي

  ىر شو المجلس لدورة االنعقاد األولى ل

  

، ) وال تفرقوا  عتصموا بحبل اهللا جمعياً أو  (: يقول اهللا تعالى  سامٍ وهدُف مطلب شرعي الوحدة 
،  وبلوغ الغايات لتحقيق النصر هام وعاملُ  مبدأ أصيل تقوم عليه المجتمعات الراشدة ،هي و 
تحقيق لرغبة وأشواق هي كما  ،رتريا إالمشهد السياسي الراهن في حتمها ضرورة سياسية يو 

 ، للوحدة والتعاون بين قواه السياسية المتعددة التي تتطلع دوماً  الشعب االرتري وجماهيرنا الوفية
التي أكسبت مكوني المؤتمر اإلسالمي اإلرتري ندماجية بين لذلك تحققت الوحدة اإل ستجابةً إ و 

  .التنظيم قوة أكبر وقدرات وٕامكانيات متعددة 
نعقاد األولى دورة اإلشورى المؤتمر اإلسالمي اإلرتري في لتأم مجلس إلبنية الوحدة  كماالً ستإ و 

 فيوذلك  )بوحدتنا تتعاظم أدوارنا الوطنية :(تحت شعارعقدت في جلسة تاريخية  بعد الوحدة
في أجواء سادتها روح التفاؤل بالوحدة التي  هـ3/4/1433-1م الموافق 23-25/2/2012
ذلك في مناقشات األعضاء بروح  وتجلىخاء والصفاء ، ققت وبمشاعر ملؤها الود واإلتح

ة التي تتطابق وأشواق الجميع وعلى المسؤولية والجدية والمثابرة والتفاني إلتمام العمل بالصور 
ق التي قدمها المكتب التنفيذي والتي ار حول األو  كان النقاش طويالً و ، رترياإل رأسها المواطن

  .ومتماسك اللبنات  جامعمن مخرجات الوحدة في بناء  تنظيم  تعتبر جزءاً 
  :هذا وقد خرج االجتماع بجملة من القرارات والتوصيات الهامة ومن أهمها 

لمكتب التنفيذي ومجهوداته بدور ا ،مشيداً األدبي والمالي للمكتب التنفيذي رالتقري إجازة �
 الفترة بها التنظيم خالل التي مر مكانات والصعوباتاألرغم شح  التي قام بها ، المقدرة

  . المنصرمة
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الئحة مجلس الشورى ، النظام األساسي : يقاع العمل المنظمة والضابطة إلاللوائح  ةجاز إ �
  .والالئحة المالية ، الئحة المكتب التنفيذي ، 

  .تشكيالت الهياكل اإلدارية لمجلس الشورى والمكتب التنفيذي  إجازة �
 .ستراتيجية والخطة المستقبلية إجازة الرؤية السياسية واإل �
  .ختيار المراجع المالي إ �
مجلس وطني ( مخض عنه من أكد المجلس على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما ت �

نفتاح على التفعيل والتطوير واإلتجاه الصحيح مع التأكيد على خطوة في األ ويراها) 
ويؤكد . إلى حالة اإلجماع الوطني في مواجهة النظام الدكتاتوري المستبد  الجميع وصوالً 

ترية مع اصل مع كافة منظمات المعارضة اإلر على ضرورة تعزيز عالقة الحوار والتو 
  .التأكيد على تطوير ما تم إنجازه من قبل 

ويحمله كامل المسئولية . الذي يمارسه النظام الديكتاتوري  ين المجلس النهج اإلقصائييد �
  .ستقراره إ تري وسيادته و رفاته الالمسئولة إزاء الوطن اإلر على ما يترتب من سياساته وتص

تها الخطيرة على انعكاسإ ستمرار وتزايد حالة الهروب و إعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء ي �
شر التي يتعرض تجار بالبافة عمليات اإلكما يدين وبشدة كومستقبله ،  حاضر الوطن

كما يعبر عن .  ذلك النظام كل التبعات المترتبة على الحدود محمالً  أبناء شعبنا على لها
ويهيب المجلس . سيئة  الجئين اإلرتريين الذين يعانون أوضاعاً ل ةالقوي وقوفه ومساندته

والسعي صدارة أولوياتهم، في هابجعل والمهتمة بقضية الالجئيينات المعنية بكافة الجه
  .ستقرارهم إ ة لحمايتهم و نيواء األمنية واإلنسانية والقانو لتوفير كافة األج

ندماجية والذي كان أكثر وحدة اإلدور الجماهير المتعاظم في دعم ال عالياً المجلس ثمن  �
تمثلت في تغييب الرئيس وبعض القيادات في والتي  بان محنة التنظيم األخيرة ،إ إشراقاً 

  .لدعما وطالبها ببذل المزيد من .السجون لمدة ستة أشهر 
 للقياميدعو المجلس كل األحرار واألبطال داخل المؤسسات اإلرترية والجيش الوطني  �

ين تنتهك كرامتهم الذ المواطنينو  الوطننحو ظام نتصرفات ال للحد منبدورهم الفعال 
  .تهموتصادر حريا
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 المستبدةالشعوب العربية ضد الحكومات أكد المجلس دعمه ومساندته لنضاالت  �
تحقيق آمالهم في العدالة والحرية  للجميع راجين وخاصة ثورة الكرامة السورية، والفاسدة،
  .ستقرار والنماء واإلوالكرامة 

قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس دعمه الدائم للشعب الفلسطيني في إيؤكد  كما �
  .الشريف 

لتحقيق  والسعياإلخوة في الصومال إلى تحكيم صوت العقل  ويدعو المجلس مجدداً  �
  . وشعباً  لمأساة طالت الصومال أرضاً  الوفاق ليضعوا حداً 

  
  وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  
  

  شوريالمجلس 

  رتريسالمي اإل المؤتمر اإل
  م26/5/2012 -هـ 4/3/1433


