
  
 

 

 

 تصريح صحفي للقيادة المركزية

   
 19في تماعھا الطارئ جلسات إجللتحالف الديمقراطي ا�رتري إختتمت القيادة المركزية 

إستأنفتھا عقب إنتھاء ا�جتماع التشاوري للتنظيمات السياسية، حيث ، والتي م2014فبراير
  .جتماع التشاوري، إضافة إلى نتائج ومقررات ا�جندة ا�جتماعستكملت النظر في أإ

  
 كافة أّمن على، فإن ا�جتماع ، وبعد نقاش مستفيض حولھاتلك النتائجوقفت القيادة المركزية على 

تأسيس مظلة شاملة ببر أن توصل التنظيمات السياسية المشاركة فيه إلى إتفاق تنتائج اللقاء، وإع
وكذلك في مسيرة نضال شعبنا  في مسيرة نضال ھذه القوى،إضافة نوعية يعد ، للتنظيمات السياسية

وأكدت القيادة المركزية أن . ي، وتحقيق غاياته المشروعةفي مواجھة النظام الديكتاتوري الشمول
ن ا�جتماع ، كما ثمّ التحالف لن يدخر جھدا لCسراع بتأسيس المظلة، وفق الجداول المحددة لذلك

، إنسجاما بذل المزيدى لعھا ح اللقاء، وحثّ ونجافي بلورة ا�تفاق  لمتميز لتنظيمات التحالفاEداء ا
   .مع إرثھا النضالي على ھذا الصعيد

  
 ،وطني ا�رتري للتغيير الديمقراطيوبخصوص ا�عداد والتحضير للمؤتمر الثاني للمجلس ال

القيادة المركزية أن تدشين عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثاني للمجلس الوطني ا�رتري إعتبرت 
ديمقراطي الديمقراطي خطوة ھامة، في مسيرة نضال المجلس الوطني، وأن التحالف الللتغيير 

العمل د قرر، فقبنضاله الجاري فيھافي بناء ھذه التجربة الرائدة، وإلتزاما التاريخي إنطKقا من إرثه 
طاقاته من أجل الدفع بمسيرة التحضير، وضمان نجاح المؤتمر الثاني للمجلس الوطني  لبك

يعتبرأن المجلس الوطني، ليس مجرد كيان مرحلي ، فرضته  ري للتغيير الديمقراطي، حيثا�رت
الجذرية التي تلبي طموحات شعبنا  ضرورات النضال المرحلى، وإنما ضمانة لتحقيق التحوLت

للنظر إلى الوتيرة المتسارعة للتطورات داخل  كافة قواهداعيا  . ، ما بعد التغيير المنشودالصامد
مصاعبھا تجاوزضرورة ذلك عليھا يحتم  ماوخارجه، والمتغيرات الدولية وا�قليمية،  الوطن

بين كافة مكونات المجلس  ،في المسئولية التضامنية، وتحمل دورھا دائھا النضاليالقائمة، وترقية أ
  .في إنجاح التحضير وضمان نجاح المؤتمر ،اEساسية

  
نقاش معمق  ، وبعدركزية�رتري قررت القيادة المالتنظيمي للتحالف الديمقراطي اعلى الصعيد 

وا�قليمية  لوطنيةاالتنظيمية و ا لMوضاع في كافة المستوياتھتقييم، إجازة لكافة أجندة ا�جتماع
المكتب السياسي للتحالف  رئيس قبول إستقالةقررت القيادة المركزية وفي السياق . والدولية
بتسيير  كلفت نائبهو. وعبرت عن تثمينھا Eدائه النضالي ،)أبوھمام( إدريس علي سعيد/ المناضل

ما إستكملت عضوية المكتب كالثاني للقيادة المركزية، لحين إنعقاد ا�جتماع الدوري  ،ھام الرئيسم
 .وأجازت برنامج وخطط عمل الفترة الحاليةتنظيمية وفنية، وإتخذت عديد قرارات ، السياسي
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