
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ردا جماهير حزب النهضة "فرع الرياض" على ما تم نشره في موقع عدوليس بخصوص 

قرار أعضاء في القيادة المركزية بعزل الرئيس المهندس / نور محمد إدريس من منصبه 

  !!غاء عضويته لدى الحزبكرئيس للقيادة المركزية وإل

 

 ) )بيان هام ((

 

تلقينا بصدمة واستنكار كبيرين نباء ما قامت به مجموعة "خارجة عن الصف الجماهيري 

لحزبنا" بإصدار بيان تفيد فيه بإعفاء السيد المهندس/ نور محمد إدريس من مهامه كرئيس 

طاول واستخدام لفظ "فصله" للقيادة المركزية للحزب ، ولم يكتفوا بذلك بل أوغلوا في الت

من عضوية الحزب في سابقه لم نعهدها في طريقة التعاطي مع قيادات حزبنا. ضاربين 

بعرض الحائط جميع اللوائح والتشريعات التنظيمية للحزب وكذلك جميع أعراف مجتمعنا 

 .الجبرتي باحترام الرموز المناضلة وحفظ التقدير لها

 

الدعاءات المجحفة بحق المهندس/ نور محمد إدريس من ولقد تضمن بيانهم مجموعة من ا

قبيل دئبه على تجاوز صالحياته الشرعية والتحريض المضر بوحدة الحزب والمجتمع 

الجبرتي واالرتري وكذلك محاولته فرض إرادته الشخصية ورفضه لقرارات الحزب !! 

جة من قامة وهذه إدعاءات عارية عن الصحة ويصعب على المنصف التصديق بأنها خار

كبيرة بحجم المهندس/ نور الذي عرف عنه منذ تأسيس الحزب التزامه التام باللوائح 

التنظيمية والتشريعية للحزب وصونها وكذلك سعيه الدائم والدئوب على إقرار الشورى في 

اتخاذ القرارات التي تمس كل صغيرة وكبيرة في الحزب وبذله الغالي والنفيس في سبيل 

 .مكونات شعبه وحزبهوطنه ووحدة 

 

وكان حلي بمصدري البيان قبل المسارعة في اتخاذ القرارات الغير مسئولة التي تضمنها 

بيانهم، أخذ مرئيات جماهير الحزب والتشاور فيه. حيث إن من يصبو حقا إلى وحدة 

كما   الجماهير يدعو إلى الجلوس على طاولة الحوار لتسوية الخالفات وتوحيد الكلمة
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تشريعية، ولكن ما يبدوا واضح وجليا للعيان بأن ما قاوموا به ما طالبت بذلك سابقا اللجنة ال

هو إال عبث غير أخالقي فتحوا من خالله بابا يصعب عليهم سده فالمجتمع الجبرتي مجتمع 

واعي بإمكانه التمييز بمن يريد حقا مصلحة المجتمع الجبرتي وبين المتسلقين واالنتهازيين 

 .يهوالذين هم وهلل الحمد من أقليه ف

 

 

وإننا كجماهير حزب النهضة فرع" الرياض" نعلن رفضنا التام لكل ما اقتضاه البيان 

السافر من قرارات وتجاوزات غير مسؤولة جملة وتفصيال، وندحض جميع اإلدعاءات 

التي تضمنها على شخص المهندس/ نور محمد إدريس. ونطلب وبكل حزم من القلة الباغية 

 .قديم االعتذار لجماهير حزبنا عن تلك السابقة النكراءالمصدره له بالعدول عنه وت

 

ونهيب بالمهندس/ نور محمد إدريس رئيس القيادة المركزية لحزب النهضة االرتري 

ورفاقه من أعضاء القيادة اللذين نالهم الجور من البيان المذكور أعاله بعدم االنجراف 

ات الالزمة والتي ترونها في والنزول لمستوى تلك الشرذمة، وأن يتم اتخاذ اإلجراء

 .مصلحة الحزب بالحكمة التي عودتمنا عليها في مثل هذه النوازل

 

العزة هلل... والرحمة لشهدائنا األبرار... والنصر والتمكين لكل القوى المطالبة بحقوقها 

 ...الشرعية
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