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 املجلع الىطني للحصبدوزة 

 0201ػدىبر  19ألاخد 

 انــيـب
   

 

ؼعبُت، املىعقد ًىم ألاخد إن املجلع الىطني لالجداد الاػتراكي للقىاث ال

 .0201ػدىبر19

الىطع الظُاس ي الساهً، على طىء هخائج اقتراعاث  وبعد جدلُل ومىاقؼت

ت، وأخسي الجازي   ػدىبر 8ًىم  جماعُت   ، وما جسجب عً ذلك مً خسائط جهٍى

  مدلُت، لم حظخكمل كل أػىاطها،

ذ لكل اطىاز املعسكت الاهخخابُت ٌسجل ما ًلي  :وبعد خىاز خس وهقاغ صٍس

 ه في كل الاطخدقاقاث عتزاشه باالخخظان الؼعبي ملسشحُه ومسشحاجا

الري بىأه مقاما مخقدما في الترجِب الىطني  مس ألا  ،الاهخخابُت

عُت، مىه قىة في طلُعت املىظماث وجعل  لالطخدقاقاث الدؼَس

 .الحصبُت املخىافظت

 

 التي أباهذ عنها القُادة   الحكُمت والسصِىت باإلدازةػادجه إ

للحصب، في جىاغم مع الخعبئت الكبيرة والقىٍت مً طسف   الظُاطُت

  عسكت بدماض ووفاءقىاعد الحصب وأطسه وأجهصجه، التي دخلذ امل

 .عوزقت في الىف
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  ي القسي واملدن، فل ألاخىاث الاجدادًاث وإلاخىة الاجدادًين ك باعتزاشه

 .والرًً كاهذ لهً ولهم مظاهمت قىٍت في هرا املكظب الىطني

املجلع الىطني وهى ًمدص الخازطت الظُاطُت، التي هخجذ عً هره و  

 :ًاث، وما جسجب عنها مً معطُاث ٌعلالاهخخاب

 

  ىمىح، الري كان العىىان السئِس ي لؼعازها، لم ًكً "أوالاملغسب "ن إ -

ملتزمىن بجىهسه، باطخمساز، ولً ًخغير ولى بل إهه ًخجاوش ذلك، ألهىا  ،اإهخخابُ

 .كُفما كاهذ الخطىزاثو  فحغيرث الظُاقاث والظسو 

 

  :للقىاث الؼعبُت املجلع الىطني لالجداد الاػتراكين ئفعلُه بىاء و 

أن هخائج الاهخخاباث ألاخيرة، حعني أن الخعبير الؼعبي اججه هدى إلافصاح ًؤكد  -

عً زغبت أغلب املىاطىاث واملىاطىين في إخدار قطُعت مع الخجسبخين 

الحكىمُخين ألاخيرجين، ال على مظخىي مسجعُت الحصب الري طُقىد 

 لُاث جدبير الؼأن العام.الحكىمت، وال على مظخىي آ
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دعىة الاجداد الاػتراكي بكل الىطىح  هرا الخعبير الؼعبي ًيسجم معن أعخبر ٌ  -

مً خالل  فق اجخماعي دًمقساطيأب املمكً إلى جدقُق هدف جىاوب جدًد

 صىادًق الاقتراع التي حعبر عً إلازادة الؼعبُت.

 

ه أن ًكىن طمً ٌعبر عً اعتزاشه بالىخائج التي خققها الحصب والتي بىأج -

 ما ًلي:ؤكد ٍو ، ، والتي خصل عليها في ػسوط صعبتألاخصاب ألازبعت ألاولى

 

 :جدقُق ػعاز ن الهدف ألاطاض ملؼازكخىا في الاهخخاباث ألاخيرة كان هى أ: أوال

 "فق اجخماعي دًمقساطيأجىاوب جدًد ب ،والأ باملغس "

افق املسخلت الجدًدة لخبه مقخظُاث الىمىذج الخىمىي الجدًد فعُل دف أن هس

 .ألاغلبُت الحكىمُتمً مىقع 

 

: إن الىخائج التي خصلىا عليها، والبرهامج الري قدمىاه، ووشهىا الظُاس ي زاهُا

ذ الؼعبي هدى املساهىت على حغُير بخلفُت اجخماعُت  والاهخخابي، واججاه الخصٍى

 .اجخماعي دًمقساطي فقأالخىاوب جدًد بطا، كلها جؤكد صىاب جسكيزها على أطا
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: ٌعبر عً قلقه مً اججاه هدى فسض هىع مً الهُمىت على املجالع املىخخبت زالثا

على املظخىٍاث الجهىٍت وإلاقلُمُت واملحلُت، والري أخُاها ًفخقد لقىاعد 

 .الخىافع الؼٍسف

 

ٌعبر عً جسخُب الحصب باملؼازكت في الحكىمت في خالت : إن املجلع الىطني زابعا

جلقُه عسطا مقبىال، وميسجما مع طمىح حؼكُل خكىمت مخظامىت وميسجمت 

ت الاجخماعي تأمً و  وقىٍت على قاعدة أولٍى  .جل دولت  عادلت وقٍى

 

ق : إذ ٌعبر املجلع الىطني عً طمىح مخامظا ؼسوع في الخىاجد طمً الفٍس

عبر  .الحكىمي املسجقب، فئهه ًدترم خُازاث زئِع الحكىمت املكلف بدؼكُلها َو

اكي لخدمت البلد مً اي مىقع كان ٌظمذ له باملثل عً اطخعداد الاجداد الاػتر 

افقت املسخلت الجدًدة  .بمس

 

، ومً طمنها  مىقع الحصب القادمت املسخلتجدبير  لقُادة الحصبًفىض  :طادطا

طت الظُاطُت املقبلت والخىجه الري ًيبغي أن ًىهجه، اوسجاما مع  في الخٍس

ت فق أجىاوب جدًد ب ..وال أاملغسب   " لخُازوجسجمت  اخخُازاجه الظُاطُت والفكٍس

 ."اجخماعي دًمقساطي


