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مــالمـح  االتفـاقيــة 
اإلرتـريــة اإلثيـوبيــة 
وتطلعــات الشعـب 

اإلرتــــري

لقوى  هــل 
يــة إلرتر ا رضــة  ِّـعا  ا
ســي؟ مشــروع سيا

بعــد عــام مـن إغــالق الحــدود 
بـ إرتـريـــا والســودان مـن اِّـسـتفيــد ؟

ما التنظيم السياسي أو الحزب السياسي؟

مخاوف أمنيـة من تحـوالت 
تشهدها منطقـة القـرن األفـريـقي ...

علو الهمة
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إقرأ في هذا العدد 

مجلة دورية

www.al-massar.com                          Email:  al-masar@al-massar.com

        EritreanIslamic Congress                  https://twitter.com/EritreanIslamic

يصدرها
مكتب العالقات الخارجية واإلعالم

باِّـؤتمر اإلسالمي اإلرتري

األخبـــار واِّـتابعــات
التـحـريــر

هل يحمـل عام ٢٠١٩ بـوادر انفـراج  للشعـب  اإلرتــري ؟!!
الـتحـريـــر

مالمح االتفاقيــــة اإلرتريـــة اإلثوبيـــة وتطلعـــــات الشعـــب اإلرتــــري
أبـــو الحـــارث اِّـهاجــر 

يـقـــي ألفـر ا لـــقرن  ا مـنـطـقـــة  ـا  تـشـهــدهــ تـحــــوالت  مـــن  مـنـيــــة  أ مـخـــاوف 
ســعــــد مـحـمــــد 

؟ ِّــسـتـفـيـــد  ا مـــن   ، ن  ا د لـســــو وا يـــا  تــر ر إ  بــ د  لـحـــدو ا غــــالق  إ مـــن  م  عــــا بـعـــد 
عبــــ بــو  أ

هــل لقــوى اِّـعارضــة اإلرترية مشــروع سياســي ؟
ــراء بو عفـــ أ

علـــو الهمـــة 
سيد بن محمد جدو

السياســي لحــزب  ا و  أ لتنظيــم السياســي  ا مــا 
لجمـــري منصــور ا
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هل يحمل 
عام ٢٠١٩

بوادر انفراج 
للشعب 
اإلرتري؟!!
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نخبة من قيادات اِّـؤتمر اإلسالمي
يشاركون َّـ دورة سياسية أقامها اِّـكتب السياسي

الجمعية العامة لألمم اِّـتحدة تتبنى ميثاقا عاِّـيا حول الالجئ
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تصريح صحفي 
صادر من اللجنة اِّـشكة 
للمجلس الوطني اإلرتري 

للتغي الديمقراطي
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ت ر وا ة األ

مجلـس األمـن يرفـع العقوبـات اِّـفروضـة على إرييــا
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ت ر وا ة األ

مع توتر العالقات ب البـلديـن 
السـودان يوجـه دعــوة 
عسكرية إُّـ إرييـا
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عدوليس ( رصد) : 

ت ر وا ة األ

إغــــالق الحــــدود الـيـــــة بـــ إريـيـــــا وإثيـوبيـــــا .. 
! والتــداعيـــــــات  التفـاصيـــــل 
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ة ا ا

بقلم : أبو الحارث المهاجر

مــالمـح اتفـاقيــة السـالم اإلرتـريــة اإلثيـوبيــة 
وتطلعــات الشعـب اإلرتــــري
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ة ا ا
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ة ا ا
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ة ا ا

بقلم : محمد سعد

مخاوف أمنيـة من تحـوالت 
تشهدها منطقـة القـرن األفـريـقي ...
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ة ا ا

كيف تكون داعية 
مشوقا وجذابا ومؤثرا ؟!

إبراهيم الديب
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ة ا ا

بقلم : أبو عبيــر

بعــد عــام مـن إغــالق الحــدود 
بـ إرتـريـــا والســودان مـن اِّـسـتفيــد ؟
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ومضــة:

ة ا ا

بقلم : أبو عفــراء

هل لقوى اِّـعارضة اإلرترية مشروع سياسي؟
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ة ا ا

ما التنظيم السياسي أو الحزب السياسي؟

بقلم : منصور الجمري
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ة ا وا ا

بقلم : سيد بن محمد جدو
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ة ا وا ا
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EritreanIslamic Congress
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المؤتمر 
تنظيــم  اإلرتــري:  اإلســالمي 

أســس   ، جماهيــري  سياســي  دعــوي 
والجهاديــة  اإلصالحيــة  المســيرة  ليرفــد 

التــي قــام بهــا أســالفه المخلصــون مــن أبنــاء 
األدوار  لــكل  إمتــداد طبيعــي  . فهــو  األبيــة  ارتريــا 

خاضهــا  التــي  المشــرفة  والمجاهــدات  والمقاومــات 
ــة  الشــعب اإلرتــري متمثــال فــي الرابطــة اإلســالمية اإلرتري

ومــن قبلهــا ومــن بعدهــا ، وعلــى وجــه الخصــوص تجربــة 
أســهمت  حيــث  المعاصــرة.  اإلرتريــة  اإلســالمية  الحركــة 
ــر  ــى . والمؤتم ــدح معل ــر وق ــهم واف ــرح بس ــك الص ــي ذل ف
ــن  ــادات اآلخري ــود واجته ــادر جه ــالمي اإلرتــري ال يص اإلس
أو يدعــي الوصايــة والكلمــة الفصــل فــي أمــور الديــن 

للريــادة  ويســعى  الكمــال  ينشــد  أنــه  اال   . والدنيــا 
وتصــدر المســيرة واإلضطــالع بمســئولياته فــي 

ابــالغ الدعــوة وإرســاء دعائــم قيــم الديــن 
ــة والعــدل والســالم  والمعرفــة والحري

 . الوطــن  ربــوع  فــي  والتنميــة 


