انتهى فعالٌة السمنار السٌاسً بنجاح
انتهى باألمس السبت الموفق 2107/7/22م السمنار السٌاسً الذي أقامه
حزب النهضة االرتري وتحت شعار (وحدتنا من اجل إنقاذ شعبنا ووطننا
)  .بنجاح  .والذي تناول جملة من القضاٌا أهمها الوضع الراهن فً ساحة
المقاومة  ،الحركة السٌاسٌة فً األربعٌنات  ،والجوسٌاسً بالمنطقة
وتداعٌاته على ارترٌا  ،ورأي الحزب فً جملة من القضاٌا .

افتتح السمنار بالقران الكرٌم وعقب ذلك قدم األستاذ ٌونس إدرٌس عضو المكتب
التنفٌذي للحزب كلمة لجنة اإلعداد بٌن فً كلمته بان الهدف من إقامة السمنار هو
إتاحة فرصة للقاء كل قوى التغٌٌر لتبادل الرأي حول فكرة تحقٌق فكرة شعار
السمنار وذلك بغٌة الوصول إلى تفاهم ٌسمح بتسرٌع وتٌرة العمل المشترك من اجل
إنقاذ الشعب والوطن .
قدمت فً هذا ا لسمنار الذي حضره عدد كبٌر من ممثلً التنظٌمات السٌاسٌة
والمستقلٌن واألعٌان والشباب المتواجدٌن فً أدٌس أببا ومعسكرات الالجئٌن وعائلة
الشهٌد الشٌخ كبٌري عدد من األوراق على النحو التالً :

الحركة السٌاسٌة فً األربعٌنات وانعكاساتها االٌجابٌة على وضع المقاومة الٌوم
قدمها الدكتور محمد برهان إدرٌس مسئول العالقات الخارجٌة بالحزب
حزب النهضة االرتري مشروع سٌاسً وطنً ورؤٌته حول قضٌة قومٌة الجبرتة
قدمها األستاذ محمد صالح حقوس نائب رئٌس الحزب
الوضع الراهن بالمنطقة وانعكاساته على ارترٌا وحركة المقاومة االرترٌة
وتساؤالت قدمها األستاذ عبدالرحمن طه رئٌس الحزب
وضع المقاومة االرترٌة اآلفاق والتحدٌات قدمها األستاذ ٌوهنس اسمالش رئٌس
تنظٌم الوحدة االرترٌة للتغٌٌر الدٌمقراطً
وأدار السمنار رئٌس الحزب األخ عبدلرحمن ومسئول مكتب الشباب فً المكتب
التنفٌذي األخ حسن عبدالواسع قد حظٌت كل األوراق بالنقاش والتداول بالوضوح
والشفافٌة حٌث امتدت ساعات السمنار من الصباح الساعة الحادٌة عشر حتى آخر
اللٌل وقد تخللتها قصائد شعرٌة وطنٌة وتناول الغداء .
خرج المشاركون فً السمنار بانطباع جٌد ومشبعٌن بروح األمل بما لمسوه من
فائدة كبرى للسمنارات وطرح كافة القضاٌا على الطاولة وتناولها برغبة صادقة
للوصول إلى فهم لكافة ا لقضاٌا التً تحملها التنظٌمات لكونها تمثل تصدٌا لما افرزه
الواقع  ،مؤكدٌن بان الوحدة المطلوبة هً وجود فهم موحد للقضاٌا الكٌة والجزئٌة
دون أن تعٌق العمل المشترك  ،وقف الحضور على تصرفات نظام الهقدف التً
تعرض السٌادة الوطنٌة وامن الوطن إلى خطر كبٌر كما أكد حضور السمنار إلى أن
العمل المشترك ٌحتاج إلى الوضوح وااللتزام وان ٌكون كل العاملٌن بصفوف
التغٌٌر على قدر المسئولٌة تجاه الشعب والوطن  ،وان الواقع ٌمثل تحدٌا كبٌرا مما
ٌستدعً اإلسراع فً تجاوز إشكاالت المجلس والدخول إلى المؤتمر الوطنً فً
أسرع وقت .

تقدم الحضور بالشكر والتحٌة لحزب النهضة االرتري الذي اعد السمنار وأشادوا
بحسن الترتٌب والتنظٌم وألوراق التً قدمت ومشاركة الحضور التً كانت بناءة
وهادفة أثرت ما ورد فً تلك األوراق وطالبوا بان تقوم مثل هذه السمنارات
ألهمٌتها وضرورتها لتقرٌب األفهام الذي ٌدعم العمل المشترك  ،وفً ختام السمنار
توجه األخ عبدالرحمن بكلمة شكر فٌها الحضور وإسهاماتهم االٌجابٌة وتمنى لمن
تخلفوا عن السمنار الٌوم أن ٌشاركوا فً المناسبات المماثلة وٌطرحوا أرائهم ،
مشٌدا بما توصل من تفاهمات بٌن القوى االرترٌة بالمجلس الوطنً االرتري
للتغٌٌر الدٌمقراطً للوصول إلى المؤتمر الوطنً العام .
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