 32أكتوبر 3102م

المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي يحرك فعالياته للتحضير
للمؤتمر الثاني وللتصدى للتحديات التي يواجهها الشعب االرتري وجماهير اقاليم
أمريكا وكندا واوروبا واستراليا تشكل لجان للتحضير.
علمت الثوابت  :انه وبعد اتصاالت واجتماعات مكثفة ومنسقة بين رئيس المجلس الوطني
واللجنة السياسية التنسيقية للتنظيمات الممثلة في المجلس الوطني تقرر تعفيل اجهزة المجلس
الوطني وذلك بغية السير قدما في التحضير للمؤتمر الثاني بالتزامن مع التصدى للتحديات التي
تواجه الشعب االرتري في هذه المرحلة والتي افرزتها عملية السالم الزائفة والتي كانت لها
تداعيات سيئة على الوضع االرتري الداخلي حيث شهد بعدها هجرة جماعية للمواطنين عبر
الحدود الى اثيوبيا بمعدل  01الف مواطن في الشهر حسب التقارير الدولية وذلك نظرا ألنها لم
تستجيب لالستحقاق الداخلي ومنه ترسيم الحدود أوال وإطالق سراح المعتقلين والحريات العامة
والتحول الديمقراطي وضمان مشاركة الشعب االرتري في اتخاذ القرار كما كان متوقعا.
وهذا وقد نشطت فروع المجلس الوطني في كل دول العالم في اعادة تفعيل دورها في المساهمة
االيجابية في تنفيذ مقررات العمل الصادرة من أجهزة المجلس الوطني واللجنة التحضيرية
للمؤتمر الثاني وهذا وقد تفاعلت الجماهير في كل من اقاليم الواليات المتحدة وكندا وأوروبا
واستراليا بتشكيل لجان جماهيرية في كل منطقة من خمسة اشخاص يتولون ادارة العمل
التحضيري ومن المتوقع في االيام القادمة مزيدا من النشاطات والفعاليات وحركة المجلس
الوطني في بقية االقاليم ال سيما الشرق االوسط والسودان وكل تلك الحركة والناشط والفعاليات
سوف تعتمد على القدرات الذاتية ونأمل ان يعمل الجميع في دعم هذا التوجه باعتبار ان المجلس
الوطني للتغيير الديمقراطي في ارتريا يمثل مظلة واسعة وجامعة للمعارضة االرترية وان وجودة
في حد ذاته يمثل استجابة لتحقيق شرط هام وهو وحدة المعارضة االرترية الذي كان مطلبا
جماهيريا وقد تحقق

تداعيات عملية السالم المزعوم
تجدد تدفق الالجئين االرتريين من  01سبتمبر الى  01اكتوبر 1102م وصل الى
اثيوبيا  0019الجئي ارتري.
ذكر تقرير لمفوضية الالجئين ان اعادة فتح نقاط العبور الحدودية بين ارتريا واثيوبيا
ادى الى زيادة كبيرة في عدد الوافدين الجدد حيث تم نقل  5745وافد جديد من الحدود
الى مراكز االستقبال في اندا باغوتا وتم نقل  7824وافدا جديدا الى عدي هاروش
وماي عيني

المناضل الكبير صالح حيوتي  /يشارك في اجتماع االمانة العامة للمؤتمر الشعبي
العربي بتونس

شارك المناضل الكبير  /صالح حيوتي رئيس منظمة الرعيل االول أو (قدامى محاربي حرب
التحرير ) وعضو قيادي في جبهة التحرير االرترية في اجتماع االمانة العامة للمؤتمر الشعبي
العربي الدوري كعضو باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي ويمثل المؤتمر الشعبي العربي
تجمع للهيئات والشخصيات العربية كوفود عن كل الدول العربية ويعقد مؤتمرا سنويا يناقش قضايا
االمة العربية االمة من المحيط الى الخليج وهو عبارة عن منبر شعبي عربي مهم وتأتي مشاركة
المناضل صالح حيوتي في اطار تعزيز الدبلوماسية الشعبية بهذا يمثل اختراق مهم للمعارضة في
ان تكون ممثلة في هيئات شعبية تمثل وفود عن هيئات شعبية لثالثة وعشرون دولة عربية مما
سوف يساهم في نقل قضايا الشعب االرتري باإلضافة كونه عضوا في قيادتها يمثل قفزة مهمة يجب
تعزيزها وأيضا تمثل مشاركته تعزيز العمل في اعادة بناء العالقات مع االمة العربية من خالل
المؤسسات الشعبية التي تعبر عن ضمير االمة.

طاغية ارتريا يحاول منح روسيا قاعدة بحرية على الشواطئي االرترية عقب
زيارة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ألسمرة
 08اكتوبر ذكر موقع مارتن بلوت نيوز ان هناك تكهنات بان ارتريا على
وشك منح روسيا قاعدة عسكرية او على االقل مركز لوجستي على اراضيها
وهذا مما شانه منافسة المصالح االجنبية االخرى النشطة في البحر االحمر
بما ذلك الصين وأمريكا وفرنسا وتركيا  ..انتهى ..من سياق الخبر يبدو ان
طاغية ارتريا يريد بهذا العرض السخي لروسيا ان تعمل روسيا على
مساعدته في رفع العقوبات الدولية عنه بعد ان يئس من الجانب االمريكي
الذي يلوح بضرورة تنفيذ االستحقاقات الداخلية اوال وخاصة قضايا حقوق
االنسان وهذا ما يكشف حقيقة تخبط الطاغية التي اوقعته في كثير من
االشكاالت خاصة في داخل الحزب الحاكم حيث بات من المعروف للجميع ان
هناك جناح مناوئي لسياسات الطاغية المتخبطة يشكل عائقا في تنفيذ
مخططاته المريبة الى حد انه اتهم بالخيانة الوطنية وهذا ما يفسر الحملة
االعالمية الشرسة ضده في الخارج والداخل وهذه المرة من داخل حزبه .

 08اكتوبر اثيوبيا تشهد عدد من النزاعات المسلحة في اقاليمها

ذكرت انباء عن هروب عشرات االالف من منطقة كاماشي في والية بني
شنغول بعد حالة من عدم االستقرار شهدتها عقب مقتل اربعة من موظفي
المناطق وهم من االرومو االسبوع الماضي حيث توفى مدير منطقة كاماشي
وثالثة موظفين وهم عائدون من اجتماع في بلدة بامباسي في بني شنقول
لمناقشة نقل  02الف نازح بسبب اعمال عنف سابقة وهذه النزاعات هي

بسبب اراضي حدودية لألقاليم في اثيوبيا انفجرت اخيرا بصورة واسعة وغير
مسبوقة.

ونحن في اعالم جبهة الثوابت سنواصل في نشر التطورات تباعا

النصر للديمقراطية

امانة االعالم والثقافة

