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 م2020نشرة شهرية تصدر عن مكتب اإلعالم / فبراير 

 من البرنامج السياسي للجبهة :
 

 
إن نضالنا في جبهة التحرير األرترية اليوم هو نضال من أجل 
الوحدد ا الوينيددة ايرتريددة العاىمددة اكددا النددرا ة الوينيددة 
والمساواا بين ايرتريين في الحعوق والواجبات وبهذا المعنا 

م ايجتمددااي والعددي  فإنددن نضددال  مددن أجددل السدد م والتعدد 
 المنترك بين ايرتريين  .

ولتحعيق هذه ايه اف والمعاص  فنحن بحاجة لتجميع الم ونات والعوى صاحبة 
در وبحاجدة لجمدع اليا دات الوينيدة ولتضدافر  المصكحة الحدعيعية في التدددغدديديد
الع رات في مي ان الفعل اكا األرض ، وأن جبهة التحريدر األرتريدة بحسدبانها 

متدد ا ا لفعددل تدداريهي صددنعن ايرتريددون ، فهددي السدداحة المناسددبة والعاادد ا إ
 النضالية التي في تعويتها اليوم التعجيل باينتصار
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التي تصدر عن مكتببا اعبب    61سبتمبرطل عليكم عبر نافذة نشرة ن 

العببدا الائبباالي الببذن يت بب ن جبهة التحرير اإلرترية ، وبين ايببديكم 

بيانات التنظيم بعد النجاح الكبير الذن حللتببج ج ببااير الجبهببة الافيببة 

في علد مؤت راا الاطني العا  العاشر في نهاية ايس بر رغببم الكريببر 

مببن العاااببل والتحببديات التببي واجهببج هيببااة الجبهببة ، ولكببن ب  ببل 

العلبببات  ت كنببج الجبهببة مببن تببذليل  ببل  صبب اا هااعببدنا الشببجاعة

 وخرجج الى رحاب مؤت راا العاشر واي ا رر هاة وت اسك .

وبهذه ال ناسبة فإننا نهيا بكل هااعدنا  في  افة فروع الجبهة  

التا يد على ان خطنا البباطني ااا ببا  اببا فببي بنبباو وترصببين  واصببر 

طريببل م بب ان للاصبباا الببى اواببدا  الاطنيببة  الاحببدة الاطنيببة 

 . يني و س ى من الناازع ال راية واونانيةونها   بر من  ن خ   ب 

وناا في اذا العدا التأ يد على  ن الاعي السياسي والتنظي ي 

اا الجدار الحصين لصيانة مكتسببات الجبهبة وح ايتهبا مبن 

 ل ما يهبدا وحبدتها الداخليبة واروابا اليبارجي ، وسبنكان 

عبر اذه النافذة الشهرية علبى تااصبل ااابم لاقبا هااعبدنا 

اير شبببعبنا ازاو ااحبببدار وتطاراتهبببا فبببي البببداخل وج بببا

وي كبن لكبل هااعبدنا اوسبها  فبي تحريبر اعبداا  واليارج ،

 و ال جلة الدوريبة التبي تح بل ن بس اوسبم  61نشرة سبت بر

 لتكان معبرة بصارة حليلية عن تطلعات ج اايرنا .

 

  

 ة العدد كلم  
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 ج ااير شعبنا اإلرترن الصامد 

 مناقلي الجبهة اووفياو 

ن ال تغيرات التي ت ر بها ع ا  منطلة اللرن اإلفريلي ، ق   

وفي ظل تسارع سباق السيطرة واإلستحااذ ومد ن اذ التحكم في م اتيح  

التحريك اوساسية وحدار مج ل اوا ال نطلة ، ت ر ارتريا بأوقاع مأساوية 

ومعاناة تتزايد حللاتها ال يلة على شعبنا في ظل نظا  ههرن استبداان ظل  

كم في مصير شعبنا لراح طايل يتجاوز اآلن الربا هرن ، وذلك ما ي لي يتح

على مج ل اللاى الاطنية وهاى ال لاومة الحية في ب انا م اع ة جهداا  

والسعي الحريث لر ب التصدعات ال تزايدة بين ص افها واإلنتلاا الى م  ار 

اومن  جديد ي ا خطااتها في ال سار الصحيح لتحليل تطلعات شعبنا في 

واإلستلرار في اياره التي بات يغااراا افراٍا وج اعات على مدى   رر من  

 ربا هرن .  

في اذا الظر  العصيا على شعبنا علدت جبهة التحرير اإلرترية   

المؤتمر الوطني العام العاشر ال ؤت ر الاطني العا  العاشر تحج شعار : } 

، واعداد للحاضر ، وعطاء  لجبهة التحرير اإلرترية ... وقفة وفاء للتاريخ

{ في خااتيم ايس بر ال اقي  يطاة تنظي ية وسياسية اامة    للمستقبل

ت لّكها هراوة الااها الاطني واإلهلي ي والدولي برؤية نافذة وع يلة ت كنها من  

تلييم ووعي طبيعة ال رحلة الراانة ورسم معالم الطريل ال ستلبلي ل سيرة  

حلل امانية في وطن آمن وس   ااام وازااار شامل  شعبنا ب ا يلبي تطلعاتج وي

 لرباعج وانسانج الذن يستحل الحياة بأبهى صاراا .  

وهبل الالاج لجلسات ال ؤت ر علد ال جلس ال ر زن للجبهة اجت اعج   

السااس واوخير للدورة اإلنتيابية التاسعة  وهف خ لج على تلرير شامل وااو 

مدى خ س سناات ، منذ ال ؤت ر التاسا   التنظيم على مج ل مكاتبج على

  ، وهيم فيج  ااو الليااات التن يذية التي تح لج 2019  ولغاية ايس بر 2015

ال سؤلية خ ا ال ترة ال ؤشرة وهيم مستاى اوااو الااهعي على اورض  

سبل تجاوز ال عاهات وتذليل العلبات لل  ي هدما  نحا آفاٍق تعزز   وتدارس

ة الاطنية وترسم فجرا  جديدا  لشعبنا ، وخلص اوجت اع  من مسيرة ال لاوم

 البيان الختامي للمؤتمر الوطني العام العاشر 

 لجبهة التحرير اإلرترية 
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الدورن اوخير لل جلس ال ر زن الى وقا رؤية وتصارات ع لية   شاريا  

ع ل ملترحة  ما  ال ؤت ر العا  ، و شاا اإلجت اع بجهاا ومرابرة اللجنة 

التح يرية لل ؤت ر التي ت كنج من تحليل حشد واسا لع اية ال ؤت ر من  

وع الجبهة في السااان و الشرق اووسط و وربا و مريكا واستراليا . و  افة فر

وسط ح اس واستعداا ن الي عاا إفتتحج اللجنة التح يرية جلسات ال ؤت ر  

العاشر بنصاب وح ار عريض من فروعنا  افة ، وبعد اهرار جدوا 

اوع اا وت وة ومناهشة التلرير اواارن الشامل لل جلس ال ر زن وهف 

 ؤت ر على اآلتي: ال 

=   د ال ؤت رون على ان صيانة وتعزيز وتع يل وحدة التنظيم السياسية اي  

مسؤلية مباشرة لكل ع ا في التنظيم ، مشيرا  الى ان عاامل ال عف والاان  

ون ع ل ج اايرن إن ا تتسلل من ئغرة الررئرة واإلن  ت التنظي ي وتحريك  

 طبيعية لها . الحاارات غير ال ن بطة خارج اوطر ال

= وهف ال ؤت ر بتأٍن إزاو الكباة غير الطبيعية والغريبة على الحياة التنظي ية  

والسياسية لجبهة التحرير اإلرترية ، والتي اهد  عليها بعض اوخاة وغااروا 

على ائراا ص ا  الجبهة  ب ساغات وااية  ، بعد ان هرروا محا وجااام  

مراشلاتهم الل ظية قد الجبهة ورفاههم  ونلض غزلهم فيها ، واعتبر ال ؤت ر

وطعنهم في مسيرتها  انج محاوات يااسة ا تيد  ساى  غراض فلاا  

 ال عااين لشعبنا .

=   ا   د ال ؤت ر في خ صة مناهشتج للتلرير اإلاارن لل جلس على قرورة  

استنهاض فروعنا في اليارج وتع يل التااصل اليامي في ا بينها ، وئبج على  

جاات ال راغ غير ال برر وقيل مساحة الت اعل والع ل وعد  اإل ترار ان م

وااو الااجا التنظي ي والسياسي للع اية من شأنج ان يتيح فرص تسلل 

اوحباط وي هد اورقية لت لتات تنظي ية ا تستند ساى على الترويج غير  

 ال ن بط للتعبئة الياطئة وال غرقة . 

  يها اوخاة ال ناقلان : 

للد وهف ال ؤت ر من خ ا مناهشتج للبرنامجين السياسي والتنظي ي   

للجبهة والذين حدئج فيه ا تعدي ت ناعية  منسج ة ما واها ال رحلة الراانة  

للاى التغيير الدي لراطي في ارتريا ، وهف على مطلابات ال رحلة الراانة  

، وحث اليطى  و  د على ان تحليل الت اعل والتااصل في ا بين هاى ال لاومة
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باتجاه تاحيد جهاااا الن الية ، وترسيخ هااعد ع لية وماقاعية للحاار  

الشامل بينها من شأنج  ن يعزز وحدة الصف وتلاية ورفد عاامل الاحدة 

الاطنية   امن رايسي ل رب مرتكزات النظا  الد تاتارن الذن وظف  

 ى شعبنا . تباطاو اور ال لاومة الاطنية إلطالة  مد جاره وسطاتج عل

وعلى الصعيد اإلهلي ي واوا الجاار فإن جبهة التحرير اإلرترية  اعاو جاما  

ووسا طيف ج اايرن ارترن تحّي اوشلاو الراار في السااان الشليل الذين  

احدئاا بييارتهم الاطنية التغيير الجذرن في واها السااان ، مت نين لهذا 

لد  الى آفاق البناو والتن ية  الشعا اوصيل والافي لجيرانج مزيد من الت

واإلزااار . وا ي اتنا ان ندعاا شباب ورجاا الرارة في السااان لدعم  

وتعزيز ن اا اخاتهم في ارتريا الذين يااجهان  ساو حكم ا تاتارن متسلط  

 في  س را.

  ا اعى ال ؤت ر ال جت ا الدولي ومنظ اتج ذات الصلة بالع ل  

الع لي لسياسة نظا  اس را ال  عنة في إنتهاك اإلنساني واللاناني للتصدن 

حرمات شعبنا وملدساتج ومصاارة حرياتج الشيصية ووقعج في سجن  

ماحش من اللهر واإلستعباا واإلست ب ، وندعاا ال  اقية اوم ية ل جئيين  

لتح ل مسؤليتها ازاو شعبنا الرازح في معسكرات شرق السااان وش اا 

ن وغيراا من اوا الجاار ، وعلى ذات الصعيد فإن ائيابيا وفي جيباتي والي  

ال ؤت ر يستنكر وبشدة سياسية التغيير الدي غرافي التي ي ارسها النظا  ق ن  

سياسية الطرا ال  نهج لل ااطنين اإلرترين وارغامهم على الهجرة واح ا  

سكان آخرين في اراقيهم ، ونؤ د ان اذه السياسية ستكان لها عااهف وخي ة  

 بل التعياش السل ي بين ابناو شعبنا  مستل

و نهى ال ؤت ر  ع الج بإنتياب ع اية جديدة لل جلس ال ر زن للجبهة لليااة  

 ال رحلة اللاامة وفل ما رس ج ال ؤت ر من خطط وبرامج ع لية وعل ية .

 
تحية المجد والخلود لشهداء شعبنا البواسل الذين استرخصوا األرواح مهراً لحرية 

 ارضنا

 مجد وخلود للشهداء الذين غدر بهم النظام في سجون القهر واإلستعباد . تحية

 النصر لجبهة التحرير اإلرتري وجيشها البطل 

 المؤتمر الوطني العام العاشر 

 م2019خواتيم ديسمبر 
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    جماهير شعبنا المناضل

 ااخاة  ع او ومناصرن الجبهة 

 

انسان اارترن وانتشالج من  من منصة الص اا والربات على مبد  تحرير ا

برائن ااستبداا والحكم الجاار الجائم علي صدر شعبنا منذ فجر ااستل ا 

وتحرير ارقنا ، من منصة جبهة التحرير اارترية راادة مسيرة التحرير  

  ، نحييكم ونلف بت اؤا  1961وم جرة الك اح الاطني ال سلح في فجر سبت بر 

ملاومة النظا  الد تاتارن وطاغيتج ال جر   ع يل اما  ئباتكم في م  ار 

وال ستبد وال  عن في سياسة و ا اح   شعبنا و سره خلف ه بان الرعا  

واللهر وت زيل لح تج الاطنية وافعج ما سبل ااصرار للهروب واليروج من  

 .اياره بحرا" عن م ذات آمنج يط ئن فيها علي حياة اسرتج و بنااج

  :شعبنا الصامد حير ا  نتم

رغم  ل التعليدات وال اانا الكؤا ال حيطة بحر ة ون اا الجبهة في ااارة  

ومحيط اارض التي روينااا اما ز يا" وفدينااا بأ ر  الشهداو ، وون الجبهة 

ا تستطيا في حرا ها وفعالياتها اا ان تكان على مشار  ارقها ومطلة  

بنصابج التا   على جبالها، فلد علد ال جلس ال ر زن جلستج ااولي 

مستح را" ال ناخ اايجابي والت ح ي ال ت يض عن ال ؤت ر العاشر 

واقعا" في جدوا اع الج حزمة من ال ها  الن الية لل رحلة ال لبلة علي  

قاو ملرارات وتاصيات ال ؤت ر العاشر والتي ت رل ابرزاا في تجديد 

ويكسبها مرونة الحر ة  الهيكلة التنظي ية للجبهة ب ا ياا ا رسالتها ال ستلبلية 

والتغطية الشاملة ل روعها حاا العالم وفي ااخل الاطن ال ستلا من عصابات  

  .الجبهة الشعبية

بدات الجلسة اوولى بتكاين ايئة رااسة ال جلس وهد رشح الح ار بااج اع  

ال ناقل الصامد حسين خلي ج لترؤس ايئة رااسة ال جلس ، ولم يتلبل او  

الشديدة بالتنحي عن ان ماها هياان سااو في التن يذية او  ياافل علي رغبتج 

ال جلس و  د الح ار ان خبرة و  اوة وتجربة ال ناقل حسين خلي ج في اذه 

لكمجكس المر زي لجبهة  لإلجتماع األول نص البيان الهتامي
 التحرير اإلرترية
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ال رحلة بالذات ستشكل عاامل افا وتعزيز ل سيرة الجبهة علي ال ستان  

 .الداخلي واليارجي

التي تااجج   وفار تاليج رااسة ال جلس تحدر ال ناقل حسين عن التحديات 

ن اا الجبهة، سي ا في ظل م ارسات ال ت لتين من خارج التنظيم لبث س ا   

التغبيش والتلاا على وحدة مناقليها السياسية والتنظي ة . وفي اجااو ومناخ 

رفاهي اختار ال جلس ال ر زن رايس و ع او اللجنة التن يذية لليااة الجبهة  

ها  ال رحلة اللاامة علي برنامج  في الدورة ااولي لل جلس حيث سترتكز م

ن الي ط اح سي كنها بإذن هللا من ااسها  في مسيرة ملاومة النظا   

 .الد تاتارن والتعجيل ب جر الي ص لشعبنا الصامد 

  :ج ااير شعبنا ال ناقل 

للد وهف ااجت اع بجدية ازاو ااحدار الجارية في ارتريا ومنطلة الجاار 

الل ا وإمعان النظا  في ترسيخ مظاار الدولة  ع اما، و  د على ان سياسة

الباليسية وغياب الكيان السياسي ال ؤسسي في ارتريا ال حكامة خ ا ئ ئة  

علاا تلريبا بدون استار او هانان شرعي يجعل من حكامة اس را وطاغيتها 

غير مؤالة لت ريل ارااة شعبنا ، وذلك ما يح ل الحكامات الشليلة في ال نطلة 

الت ريط وعد  اإل ترار ل صالح ارتريا وشعبها ، وانط ها" من ذلك  مسؤلية

فإن الجبهة تدعا ج يا ااشلاو وااصدهاو في ال نطلة وخارجها لعد  التعايل 

على مصالحهم ما نظا  يحكم الشعا ههرا ب  ت ايض شرعي   ا ندعاام  

حرة   ل ساندة شعبنا عبر اطره السياسية الاطنية ال لاومة لتحليل اولة

واي لراطية ت رل ارااة الشعا ومصالحج الحليلية ، وعلى صعيد هاى  

ال لاومة الاطنية ع اما    د ال جلس على قرورة تع يل الحاارات بينها  

وت تين ت ح ها تعجي   برفا ال عاناة عن  اال شعبنا الصامد ،   ا حيا 

وجدا تهانيج   ااجت اع التحاات الدي لراطية التي يشهداا السااان الشليل

  .لشعبج ال ناقل ل ناسبة عيد استل لج ومرور عا  علي ئارتج ال بار ة

 

  ال جد لشهداانا في مسيرة التحرير وملاومة النظا  الد تاتارن 

  .التحية لجيش التحرير البطل واا ي  ي علي ارب عااتي إلنلاذ شعبنا

  النصر والتافيل لجبهة العز والنصر 
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 اقلة: ج اايرنا ال ن

عك ج اللجنة التن يذية لجبهة التحرير اإلرترية على مدى فترة تتناسا  

وال ها  ال للاة على عاتلها من ال ؤت ر الاطني العا  العاشر ، ووقعج  مامها  

ميرجات ال ؤت ر وهراراتج وتاصياتج ، ف    عن اليطة العامة ال رسامة  

 . للليااة التن يذية ل دى السناات اوربا اللاامة

ااارات ال كاتا تم وقا البرامج التن يذية لكل مكتا  4وعلا تشكيل  

مستصحبين تاصيات ال ؤت ر ب رورة ترهية اوااو التنظي ي والسياسي ب ا  

يتاافل ما تطلعات الجبهة للنهاض بدور مشهاا في مسيرة التغيير الشاملة في 

واصر ت ح ج  ارتريا . فعلي مستاى تعزيز وترصين البناو الداخلي وت تين ا

وقعج الليااة برامجها ال  رحلة وال ازعة على  افة فروعها في اليارج 

وهنااتها في الداخل ، ليكان البرنامج السياسي والتنظي ي مااة التعبئة و البناو  

والنهاض ب ستاى وعي سياسي يحدا طبيعة ال رحلة الراانة لن النا الاطني  

ل لتاجيج  ل الطاهات نحا تحليل  ، وفي اذا السياق فلد ئبتج برامج الع 

الهد  ال ر زن للتنظيم وال ت رل في اسلاط مرتكزات النظا  الد تاتارن و 

حدات برامج الع ل لكل ال نظ ات ال ئاية للجبهة : ع اا وف حين وط ب 

ومر ة وشباب . باإلقافة لاقا مستلزمات التلاية والتعزيز لدور جيش 

في مااجهة م اصل النظا  وشل هدراتج  التحرير اإلرترن للنهاض بااجبج

 والحد من جراا ج باجج شعبنا اوعزا . 

وهيم اإلجت اع الااها ال زرن ال  روض على شعبنا من نظا  ا  

يكترر لحياة ال ااطنين ، ووهف على مظاار التشريد الااسا لشعبنا في اوا  

سجان واااليز ال نافي عبر سياسة ه ا باليسية في  ل ال دن اإلرترية وفتح ال

التغييا اللسرن وطالا ال جت ا الدولي ب رورة اإللت ات الى اذه الاهااا  

ال ااحة التي تنتهك حلاق اإلنسان في ارتريا على مدى فترة اطاا من ربا  

هرن . ور ى ااجت اع ان الااها ال ائل  مامنا في الب ا ا يستليم اا بإسلاط  

 للاانين الدولية . اذا النظا  الشاذ عن  ل اوعرا  وا

 ال ناقلان في  ل فروعنا : 

 البيان الختامي لإلجتماع األول للجنة التنفيذية 
 لجبهة التحرير اإلرترية  
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إن الجبهة وعبر مسيرتها الطايلة ، لم تلت ج الى  ن معاق  و علبة    

تحاوا اعتراض تلدمها ، وهد مرت خ ا مرحلتي التحرير ومرحلة الدولة  

بصعابات وتعليدات ولكنها تجاوزتها به ة وص بة مناقليها وئباتهم على  

او الشهداو ، واليا  نحن ازاو مرحلة اهيلة تستدعي من مباااها ال ع دة بدم

الج يا رفا الرؤس والنظر والتر يز على الهد  ال ر زن ال ت رل في انلاذ 

شعبنا ، وان محاولة ئني الجبهة عن اااو اذه الرسالة اا محض محاوات 

  يااسة ومحبطة ا يلد  عليها إا ال رج ان ،  ذلك فإن مسؤليتنا عظي ة و بيرة 

ل سيرة ال لاومة الاطنية لكل تنظي اتنا الاطنية ال ناقلة  تجاه تعزيز الت حم

والصامدة في م  ار ملاومة الظلم و اللهر ال  روض من النظا  ، وما نراه  

ونل سج من اتساع نطاق ال لاومة بشتي ال كانات السياسية وال دنية في ااخل 

نظا  واعاانج في هيااة وااارة ارتريا وخارجها لها الدليل الحاسم على فشل ال

الب ا ، وتسببج في تدمير ارتريا على  افة ال ستايات اإلهتصااية وااجت اعية  

واومنيج وعزلها سياسيا  عن الكرير من ال حافل اإلهلي ية والدولية ، وان 

محاواتج اليااسة بإرتداو بزات وا ية للس    و غيره لم يعدو اا محض  ذب  

 ويت تج على صيرة ص اا واست رار ال لاومة باجهج. سيذاا ج او  

 اوشلاو واوصدهاو :  
تدخل مسيرة المقاومة الوطنية للنظام الدكتاتوري القائم في بالدنا عامها  

التاسع والعشرين ، وما زال شعبنا ممسكاً بعزم التغيير الشامل في ارتريا واننا من 

مسؤلية التعاطي مع هذه العصابة موقع مسؤليتنا نحمل كل اصدقائنا واشقائنا 

الفاقدة ألي حس وطني تجاه شعبنا ، ونأمل من الجميع ان تتضافر جهودهم لتقديم 

يد العون والمدد لهذا الشعب الذي تتقاذفه معسكرات اللجوء وتبتلعه البحار وهو 

 يبحث عن مالذ آمن يمارس فيه حياته. 

 النصر المؤزر لشعبنا المناضل  

 تحرير اإلرترية النصر لجبهة ال

 التحية لمناضلي جيش التحرير اإلرتري

 اإلندحار للنظام واعوانه في الداخل والخارج 

 اللجنة التنفيذية 

 لجبهة التحرير اإلرترية 
  م2020يناير                                              


