حزب النهضة االرتري فرع الرياض
قدم تنويرا عن السمنار السياسي
عقد حزب النهضة االرتري فرع الرياض اجتماعا تنويريا في مساء الجمعة الموافق
5102/8/52م تناول السمنار السياسي الذي أقامه حزب النهضة االرتري بأديس أببا بتاريخ
5102/2/55م وقد حضر االجتماع عدد كبير من مؤيدي وعضوية الحزب بمدينة الرياض .
افتتح االجتماع بالقران الكريم عقب ذلك رحب رئيس فرع الرياض األستاذ األمين عطا
بالحضور وشكرهم على تلبيتهم الدعوة وقال بان فرع الرياض يعقد هذا االجتماع لتنوير
الجماهير بما دار في السمنار السياسي

وذلك ألهميته وض رورته تمليك النتائج للجماهير  ،وقدم األستاذ دمحم صالح حقوس نائب رئيس
الحزب ليتحدث للحضور عن السمنار .
بعد ترحيبه بالحضور وشكرهم على حضوره تحدث نائب رئيس الحزب متناوال نقاط هامة
تمحورت حول هدف السمنار وتزامنه مع ذكرى استشهاد الشيخ عبد القادر كبيري ومرور ستة
وعشرون عاما على نيل االستقالل  ،وفي هذا الصدد قال بان الهدف من إقامة السمنار كان
التأكيد على وحدة الشعب االرتري ومحاول إعادة األمل للجماهير االرترية وتحريك الجمود في
ساحة المقاومة االرترية واالنطالق نحو عمل مشترك من خالل إعادة الروح للمجلس الوطني
االرتري للتغيير الديمقراطي والدخول في المؤتمر الوطني العام وان يكون السمنار السياسي
الذي يعقده الحزب توطئة وتمهيدا لترميم وتهيئة للسمنار السياسي للتنظيمات المقاومة االرترية
 ،وقال بان عقد السمنار جاء تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمر العام الثالث الذي عقده الحزب
في أغسطس من العام الماضي  5102م الذي أكد على ضرورة بذل كافة الجهود إلخراج
المجلس الوطني االرتري من الحالة التي يعيش فيها .

وعن حضور السمنار واألوراق التي تم تداولها قال نائب رئيس الحزب بان السمنار السياسي
لحزب النهضة االرتري قدم دعوته لكل التنظيمات السياسية والمستقلين والناشطين في حقوق
اإلنسان والشئون االجتماعية والمثقفين والحضور كان متنوعا وإسهاماتهم في إثراء ما قدم من
األوراق كانت متميزة وأكدت بأننا في حاجة إلى مثل هذه الموائد لمزيد من مناقشة أمورنا
بغرض الوصول إلى تفاهمات وبناء الثقة مما يمكننا من المضي في العمل المشترك القوي .
واألوراق التي قدمت في السمنار كانت ورقة بعنوان الحركة السياسية في األربعينات
وانعكاساتها االيجابية على الوضع الراهن قدمها د دمحم برهان إدريس مسئول العالقات
الخارجية بالحزب وورقة ثانية بعنوان حزب النهضة االرتري مشروع سياسي قدمها األستاذ
دمحم صالح حقوس نائب رئيس الحزب وورقة ثالثة الوضع السياسي بالمنطقة وتداعياته على
ارتريا والمنطقة ومسئولية التنظيمات السياسية المقاومة قدمها األستاذ عبدالرحمن طه رئيس
الحزب والورقة الرابعة بعنوان المعارضة االرترية كتجربة أفاق وتحديات وفرص العمل
المشترك بالمستقبل قدمها األستاذ يوهنس اسمالش رئيس تنظيم الوحدة الوطنية االرترية
للتغيير الديمقراطي .
وعن نتائج السمنار قال نائب رئيس الحزب بان السمنار السياسي قد حقق األهداف التي خطط
لها والتي تتمثل في تمكين الحزب من لعب دوره الطليعي في الدفع بالعمل المقاوم وتطمين
الجماهير االرترية بان وحدة الشعب واألرض هي المحك ومحطة لنضاالتنا والتأكيد بان
التغيير الحقيقي يبنى على وجود فهم مشترك موحد تجاه القضايا التي تشغل بال كل ارتري
والتأكيد بان الجماهير االرترية هي صانعة التغيير ومالكة السلطة الحقيقية وليس ألي احد الحق
في تجاوزها .
وقال نائب رئيس الحزب في رده على أسئلة الجمهور بان الحزب وتلبية لرغبة حضور السمنار
والذين تابعوه وللنتائج االيجابية التي ظهرت على الواقع فان لحزب سيمضي في توسيع عقد
مثل هذا السمنار السياسي متناوال شتى المواضيع التي تشغل كل االرتريين .
و في نهاية حديثه توجه نائب رئيس الحزب لكل الذين ساهموا بالمشورة والمساندة المادية في
عقد السمنار السياسي وخاصة أسرة الشهيد عبد القادر كبيري الذين شرفوا السمنار حضوريا
وتوجه بالشكر والتقدير لكل قيادات وكوادر التنظيمات السياسية االرترية والمستقلين واألعيان
ال ذين حضروا السمنار وكانت لهم بصمات واضحة في النتائج الطيبة التي تمخضت عن هذا
السمنار .
وقد شاهد الحضور تسجيل فيديو للسمنار السياسي وابدوا إعجابا شديدا بجو السمنار
والمداوالت المتحضرة والنقاش البناء الهادف وطرح اآلراء حتى ولو كانت في اختالف شديد
وتركت لديهم انطباعا بان نتائج السمنار عكست بان النقاش والحوار ال غيره هو السبيل الوحيد
لحل كافة قضايا اإلشكال  ،وتقدم الحضور بالشكر الجزيل للحزب على هذه الجهود العظيمة
التي بذلها ومطالبين المزيد من إقامة مثل هذه المنابر السياسية .
حزب النهضة االرتري – مكتب اإلعالم
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