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تقى سياسيه ومنظمة المجتمع المدنى الللمذكرة التى تقدم بھا المنتدى ا�رتري للحوار من اجل التغيير للعديد من القوة ال استجابةً 

م عبر  وسائط  5/6/2013وذلك بتاريخ  والقيادى بالمؤتمر ا�س%مى ا�رتري ك% من ممثلين منتدى الحوار من اجل التغيير

ا�تصال لمناقشة مبادرة المنتدى حول سبل  جمع الصف الوطنى المقاوم وتفعيل دور الحراك الشعبي ا�رترى من اجل ا.سراع 
  ..سقاط النظام القمعى الذى بات يھدد مستقبل الب%د والعباد 

  ) ا�رتري للحوار  المنتدى(  ان جمع مثين عحس/ ا�ستاذ @  

  ) ا�رتري للحوار  المنتدى(  نورى محمد عبد:/ ا�ستاذ  @ 

  ) ا.س%مي ا�رتريالمؤتمر ( حامد محمد الحسن / ا�ستاذ @ 

ما يجب القيام فكار حول نة فى ساحاتنا الوطنيه وتبادل ا@ستعراض مضامين الرؤى حول ا�وضاع الراھعد نقاش مستفيض وإوب
التى تمثلت فى  الطرفان لللمبادئ ا�ساسيه به من اجل الدفع بنضا�ت قوى التغيير باتجاه تحقيق اھداف الشعب ا�رتري توص%

  -: البنود التاليه

 تيان بالبديلفى ارتريا وا.ھو اسقاط النظام السياسيه والفكريه مقاومة ا�رتريه بمختلف توجھاتھا المھمة إتفاقا ان  �
 .الديمقراطى 

خ%ل من الوحدة التى ترسخت  افى والدينى والعمل على صيانها�يمان بوحدة الشعب ا�رتري واحترام تنوعه الثق �
 المسيرة النضاليه الطويلة للشعب ا�رتري 

  .المحافظة على السيادة والوطنيه  وحدة اراضيه والتمسك بعدم التفريط على وحدة الكيان ا�رتري و �

 فى حلحلة جميع القضايا والتناقضات بين القوة الوطنية ا�رتريه دون استثناء حوار والحوار كوسيلةاعتماد ال �

ا�يمان بان التغيير الذى يلبي طموحات الشعب ا�رتري � يتاتى ا� من داخل الب%د ومصدره الشعب ا�رتري  �
وقوة التغيير   ھو دور مكمل لدور الشعب وقواه الحيه وان دور قوى المعارضة �سيما التى تعمل من خارج الب%د

 فى الداخل 

 ا�مل الذى يحفز استق%لية قرارنا الوطنىوھو عتماد على الذات ا�يمان باھمية وضرورة ا. �

  : واقع والمتمثلة فى المحاورالتاليهالطرفان على الوسائل الكفيلة لعكس كل تلك المبادئ على ارض ال اكما اتفق

 المجال ا�ع%مى  او�ً  •

 المجال الجماھيري ثانياً  •

 المجال السياسي والدبلوماسي  ثالثاً  •

بھدف البحث فى سبل المثلى   ت والمدوا�ت المشتركة من الجانبينمزيد من الحواراكما تم التاكيد .جراء 
  .بتطبيق ھذا ا�تفاق على ارض الواقع فى اقرب فرصه ممكنه 

  

  المؤتمر ا�س%مى ا�رتري                    اجل التغيير     المنتدى ا�رتري للحوار من 

  رئيس المكتب السياسي                                              نائب رئيس المنتدى 

   حامد محمد الحسن                                                   حسين عثمان جمع



 

 

 


