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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 رابطة أبناء المنخفضات اإلرترية

 م 2020نوفمبر  - األولالعام لمؤتمر ا

 البيان الختامي

 

باقون    عهد الشهداء على  )  عقدت رابطة أبناء المنخفضات اإلرترية مؤتمرها العام األول تحت شعار

   .م2020نوفمبر  21 واختتم اعماله في  (وعلى نفس الدرب سائرون

 

سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة ومتسارعة   عقد المؤتمر العام األول للرابطة في ظل ظروف  لقد

بها  ي ومر  والوطن  وتأثيراتها  انعكاس  المنطقة  المشهودة  على  الاآلنية  المدى  ارضبعيدة   ي وحدة 

تمع المنخفضات اإلرترية بصفة خاصة،  مجبشكل عام وعلى  نا  شعبوحقوق ومصالح  وسيادة الوطن  

لعضوية الرابطة لعدم    مؤاتيهغير  في ظل ظروف    عبر وسائل التواصل االجتماعيكما أن المؤتمر عقد  

واإلجراءات الوقائية األخرى تقييد حركة السفر  و الصحي    إلغالق نتيجة اتمكنها من االجتماع المباشر  

كبر من كل  في  إال أن إصرار المؤتمرين على السير قدما    ،وباء الكورونابسبب   تلك إنجاح المؤتمر كان أ

 . التحديات

 

وأسس  مناقشات    اتسمت والبرامج  القيادة  وتقارير  المؤتمر  بالصراحة  التنظيمية  العمل  أوراق 

  والتنظيمي لتحقيق النقابي    ترسيخ مفاهيم وقواعد العمل  المطلوب وذلك بروح وهدفوالوضوح  

 . في كل الميادينرابطة وترقية أدائها مشروع ال تطويرول المنشودةف اهداأل

 

ال المؤتمرون  قد  تواجه مجتمع   تحدياتستحضر  التي  والسياسية  واالقتصادية  الحقوقية  األوضاع 

في   والمتمثلة  اإلرترية  وانصارهالمنخفضات  النظام  ومصالحه  تغول  وحقوقه  التأريخية  أرضه  ، على 

 التي يقوم بها نظام الهيمنة القومية الحاكم في إرتريا مع بعض القوى اإلقليمية  الخطيرة والمساومات  

كما توقف المؤتمرون أمام التطورات على الساحة الوطنية وأدانوا تدخالت   ،على سيادة ووحدة الوطن

يعرض سيادة ووحدة األراضي االرترية للخطر    األمر الذينظام الهيمنة القومية في شؤون دول الجوار  
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حروب   في  للتهلكة  اإلرتريين  المواطنين  حياة  يعرض  العبثية  كما  انغمالنظام  طوال التي  فيها  س 

 بتدخله السافر في الشأن اإلثيوبي الداخلي.  وجوده في سدة الحكم وتوسع فيها في اآلونة األخيرة

 

كد المؤتمر  على:  أ

 

اإلرترية   أوالً: المنخفضات  مجتمع  وتقديم إن  النضال  قيادة  في  السبق  صاحب  باعتباره 

تمسكه يؤكد  إرتريا،  استقالل  أجل  من  وبسيادة    التضحيات  اإلرتري  التراب  بوحدة 

الوطن   أرضه،    اإلرتري،واستقالل  على  ومصالحه  بحقوقه  تمسكه  مع  إلى جنب  جنبا 

من يتصدى لكل محاوالت االلتفاف على مكتسباته  و ،  من ذلكوسوف لن يفرط في أي  

 الحاكم.   ةنظام الهيمنة القوميقبل 

 

خلق وعي جمعي للم شمل  مشروع رابطة المنخفضات اإلرترية مؤسس على مبدأ  إن   ثانًيا: 

دولة في إطار    ه ومصالحهلسعي والعمل الستعادة وضمان حقوقوتمكين المجتمع ل

والمساوا والعدالة  تسع    ةالقانون  الحقوق  وتالتي  مكونات  والمصالح  كفل  لجميع 

مركزي دستوري    في ظل نظام ديمقراطي ال  الثقافي والدينيالتعدد  تعترف بو   الوطن

  عبر القومية  المناهضة للهيمنة  الوطنية  القوى    ينبوتوحيد الجهود    توافقالمن خالل  

 بشكل  السلطة والثروة   المشاركة في  فيلجميع حق ايضمن  عقد اجتماعي جديد  تبني  

 . متكافئ عادل و

 

مواصلة االضطالع بدورها في التعاون  إن رابطة أبناء المنخفضات اإلرترية عازمة على   ثالًثا:

مع كل القوى الوطنية واإلقليمية والدولية المدنية منها والسياسية من أجل العمل  

 . وشعوب المنطقة عموما الشعب اإلرتري رفاهيةعلى ضمان استقرار وحقوق و

 

وعي   رابًعا:  المدنية عن  الوسائل  عبر  النضال  ارتضت  اإلرترية  المنخفضات  أبناء  رابطة  إن 

 . وتؤكد استمرارها على ذات النهج ذلك وإدراك تام بأهمية وضرورة 

 

تثمن رابطة أبناء المنخفضات اإلرترية عبر مؤتمرها األول كافة الجهود التي تبذلها قوى   خامًسا:

من أجل تخليص الشعب اإلرتري وتناشدها لتوحيد الهدف واإلرادة  المعارضة اإلرترية  

القوى من   المتسلط على رقاب شعبنا، وتهيب بجميع  القومية  الهيمنة  قبضة نظام 
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هذا النظام المستبد    ضد  نضاله  نب الشعب اإلرتري فيالمحبة للسالم الوقوف إلى جا

التي ترقى إلى مستوى الجرائم   ويرتكب بحق شعبنا التجاوزات الفظيعةالذي ارتكب  

 . ضد اإلنسانية

 

  لبعض  الحراك المحموممن تحذر رابطة أبناء المنخفضات اإلرترية عبر مؤتمرها األول  سادًسا:

المعارضة   تعملقوى  تدوير على    التي  برفع  الهيمنة    نظام  إعادة  شعارات  القومية 

إعادة  الت تفكيك وو محاوذلك عبر  ،  القديمالنظام    جوهرلحفاظ على  ل  الشكلي التغيير  

جديدة تحالفات  األطراف  بين    مشبوهة  تركيب  أسس  بعض  على  تخدم  المعارضة 

كد المؤتمرهداف قوى الهيمنة الجديدة القديمةأ على أن أي تغيير سياسي ال   ، حيث أ

ومكتسبات   ومصالح  حقوق  اإليضمن  يضمنرتري  الشعب  الجئي   بما  عودة 

منقوصا وسوف  اتغيير ذلك  سيكون  ف  ،أرضهم التأريخيةمواطنهم في  المنخفضات إلى  

 .تستمر الرابطة في نضالها حتى ضمان تلك الحقوق

 

وتفعيلها من  الجهود    ةتسعى لمضاعف  أعماله بانتخاب قيادة جديدة.اختتم المؤتمر   سابًعا: 

 ل تنفيذ مخرجات المؤتمر الى عمل ملموس في اتجاه تحقيق األهداف المنشودة. اج

 

المؤتمر   ثامًنا:  و تبنى  راسها    هامةتوصيات  قرارات  الجديدة  على  القيادة  لسعي  باتكليف 

كوادر وقيادات  أعضاء وبالتواصل مع جميع  لتمتين الوحدة الداخلية للرابطة وتعزيزها  

الرابطة الذين خرجوا عن الرابطة في السنين الماضية بهدف تسهيل عودتهم إلى صفوف  

ووسائل   سسأ حول    المؤتمر   وتركزت توصيات  ،عبرهاالرابطة واستئناف أداء واجبهم  

وآليات تطوير العمل وترقية األداء لتحقيق القدر األكبر من األهداف المضمنة في الخطة 

وتحديد جوانب الضعف لتفاديها ومعالجتها، وتعزيز االيجابيات وجوانب    اإلستراتيجية

برزت   التي  في   خاللالقوة  المستقبلي  العمل  تطوير  بهدف  وذلك  السابقة،  التجربة 

جوانبه المختلفة وتجويد األداء لزيادة الفعالية والقدرة الالزمة إلنجاز مطلوبات مشروع  

   ت.االستنهاض ولم الشمل لمجتمع المنخفضا

 

 المنخفضات اإلرترية رابطة أبناء 

 المؤتمر العام األول 

 م 2020نوفمبر   21


