حزب النهضة االرتري  -فرع الرياض
أقام مأدبة إفطار رمضانية
بحضور وتشريف عدد كبير من املدعوين يتقدمهم ممثلي املجلس الوطني االرتري للتغيير الديمقراطي
وممثل حزب الشعب الديمقراطي االرتري ومشايخ وعلماء وأعيان الجبرته أقام فرع الرياض مأدبة
إفطار رمضانية للشباب في يوم الجمعة  21من شهر رمضان املعظم املوافق2017/6/16م .

وبعد أن تناول الجميع طعام اإلفطار تحدث للحضور األخ محمد صالح حقوس نائب رئيس الحزب
شكر الضيوف على تلبيتهم الدعوة وتشريفهم ملائدة اإلفطار وتناول في حديثه مسيرة الحزب منذ
تأسيسه في  2006وحتى عقد مؤتمر الثالث في أغسطس من عام  2016م أشار بإيجاز إلى مساهمات
الحزب في الدفع بالعمل املقاوم املشترك وقال بان الحزب يعمل من اجل عقد املؤتمر الوطني العام
من خالل إعادة الحياة للمجس الوطني االرتري للتغيير الديمقراطي وقال بأنه هناك مؤشرات طيبة

سنرى نتائجها في الوقت القريب ،وقال إن الحزب هدفه إحالل التغيير في الوطن بحيث يتمتع كل
مواطن ارتري بحقوقه كاملة ،وأشار بان على املعارضة االرترية أن تستمع لصوت الجماهير وتجعل
من مطالبه أرضية لنضالها قائال بان كل مطالب الجماهير هي التي نناضل من اجلها وقال بان الحزب
يتمتع بعالقات طيبة مع كل شرائح القوى الوطنية ويجنح نحو الحوار لتضييق شقة الخالفات مؤمنا
بأنها ال تمنع من العمل معا في املشتركات.
وقال بان حزب النهضة االرتري وبعد عقده للمؤتمر العام الثالث حقق انجازات تمثلت في اتساع رقعة
تواجده وازديادا في عدد عضويته ونجاحا في العمل اإلعالمي ومجال العالقات الدبلوماسية .
وحول األزمة التي نشبت في الحزب قبيل عقد املؤتمر العام الثالث قال بان الحزب تجاوزها بقرار
تنظيمي وتعضد ذلك من خالل قرار املؤتمر العام الثالث وما قام به األخوة الذين اتخذ في حقهم قرار
الفصل لتعديهم على مقررات املؤتمر العام الثاني ونظامه األساس ي وعدم التقيد باألسلوب
الديمقراطي التخاذ القرار ،وقال بأنه كان بإمكانهم وبحكم موقعهم القيادي أن يمارس دورهم
اإلصالحي أو التصحيحي داخل الحزب وليس خارجه بعد أن تم فصلهم  .وفي إشارة إلى لقاء بعضا من
ممثلي املفصولين مع رئيس الحزب في أديس أببا قال نائب رئيس الحزب بان عقد السمنار التنظيمي
يعد خيارا وفرصة أخيرة يشارك فيه كل القيادات السابقة وعضوية الحزب من جميع أنحاء العالم
ويتم فيه طرح كافة القضايا وقد توصل رئيس الحزب إلى ذلك بعد أن أكد ممثلي املفصولين بأنهم
ليسو تنظيما وال يسعون إلى خلق تنظيم وان مشكلتهم هـي "إدارة الشأن الداخلي" وال خالف لديهم
حول املبادئ والبرنامج السياس ي.
وتوجه بالشكر والتحية للجنة الصلح بالرياض التي تكونت من مبادرات فردية وقال بان الحزب قبل
بها حتى تعمل من اجل إعادة األخوة املفصولين إلى رشدهم وعودتهم لصف الحزب ولكن الوضع تغير
بعد أن مض ى األخوة املفصولين بعيدا وقد تم تنبيههم إلى ذلك ألخذه في االعتبار .
ووجه كلمة للشباب مؤكدا في كلمتهم لهم بان الشباب هم العنصر األهم في تغيير املعادلة وهم من
يعبر حقيقة عن حالة املجتمع وقال لهم اتركوا العزلة واالستجداء انخرطوا في العمل العام واثبتوا
جدارتكم من خالل البذل والعطاء وكونوا موضع الثقة حتى تصلوا إلى مواقع اتخاذ القرار ومن
ناحيتهم أكدوا استعدادهم التام للعمل مؤكدين ثقتهم في قيادة الحزب وإيمانهم بمبادئ الحزب .
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