
 

 

 

 

 بات وشباب حزب األصالة و المعاصرةاى جميع شـإل

 

 ، حس رر  ضل ررم طنةرري  الرري     رر   "كور نرري"بالدنرري بسرربا  بررية  ي اررم  بهرري نظررل ساسيةررلم حسةلالررم حس رر   ةررل

 يطازحبرري  را ة رر  ،طضررلحدح  رسةسرري  ،برر سم  رلررل  رررو  ررل    ةرري ل جترر في  حسةا ةررع ضرر  حس عياررل رررع  رر ح حسو ررع حس رري  

ضرر  حخناررلح  ضرر  ارر    طنيرر م  واو ررم رررو  هررم  رررو  هررم طبررلل حسلربررم حسبرريد م حس رر  طبرر ح ي ترربي  حساررز   ي،ررر نل

 .حس ةورلم ض    ح حسيأن ي ل رس اضل و  رل زرلو ب و لهي    لحرح  حسس ، طتكي   ضيرنلم

 

 ررل ر   ،اررز  حالرريسم  حسة يلررل ترربي  سلانررم حس اضررلل م سلةررس ةل حسررو ن  حسظررين  سةنظةررم جر أ نرري كل يةررم 

ج ارريد ررر حبل    رر    لررلن أكلررم رررو ط ررل حس عياررل رررع كررل حس و لهرري   حسةبرريدرح  حس ضرريرنلم حس رر  دارري جسلهرري كررل رررو حسسررل  

 كررل  رر ح  ب رري بفلررم   رر    برر ح ل سحترر في   جضسرريب حسةارري  سكررل ترربي   ،حسةالررا حسررو ن  حارررلو حس رريل  حسسررل   ر لسررم

 رررو ط ررل  بلررين ررر ل حس ررلحبا بررلو ركونرري   ،رررع  رر حالي   رر ح حسوبررية حساررز  رررو ط ررل حسةسرري ةم ضرر  حسع ررل  حس عياررل

   ليكل حساز  ض  حس  ي   رع حس ضي ي حس    ه  حسةا ةع  حسو و.

 

 لرنرري حسلضررع رررو   لررل  جترر في  حسلانررم حس اضررلل م بةرري   لارر   كنوسو لرري حخ برري   حس وحلررل ضرر   ، ا ررل  رر ح كلرر 

س سةررا سع ررل د نررير  بلد ررم ن   ررم  ر ب بنررية  بيخنع رريب الرر  كررل حس ي رري  حسيرريبم  ،سرر  الررس ةررةا سنرري أ ، رر ح حسبرر د

 أبرر  ب ررلو   سكنهرري جنسررينلم ايرررم ،سلسررم ضكل ررم ض ررابررأن حس لةررم حسةضرريضم حس رر   ةكررو طن   رر رهي حسيرربي   ج ةينرري رنرري ، ح  لحالررم

  كررلد د ر حسةنظةررم ك  ررير رنعرر ا الرر   ،طبنررية حسيرر ا حسوحارر بررلو حخا بررير كررل  ررل  حس كيضررل  حس ررمنر  حس ضرريرو حسوح بررم 

 را لف طتكي  حس  ي ن حخ ايب .

 

  رررا اللنررري حس رر كلل بررريخس زحل بة  ضرررلي   رررينون حس ررروحر  حسبرررالم  حسةكرررو   ، ضرر  جن ظرررير  اررر د حسل رررية بلننررري

نهلررا باةلررع ترريبي   ترربي  حساررز  رررو ط ررل حخترر في  كررل رررو  ، كةرريبرريسبلو   ارر ل رفيدر هرري جو سلضررل ر  حس بررول

الرر  ر  ضرري ي  رر  حاةرريد حس رر   حس أةررلا سبنلررم  ا لررم ترربيبلم ةرر كون الرر  حسةسرري ةم ضرر   ضرر  ج ررير  كيرررل   لعرر   رو  رر 

  رررو ررري ةلضرررةو حسعياللررم حسسليةرررلم حسةسرر ةل   حسة اررر د  سلةنظةررم ررررو رو ررع حسع رررل  ،  ررول  ي ةررم حادحة حسازبررر  حسسررلل 

ضرر  ج ررير رررو حس ةعبررل  حخنسررايل رررع جب لرريرح  حساررز  ،  حس ررأرلل  حخةرر   ي   حسةبرريدر  ضرر  حسةارري  حسسليةرر  حسررو ن 

 حسعكل م  حسسليةلم.

 الثانييرية للمؤتمر الوطني رئيس اللجنة التحض

 ةلمنظمة شباب حزب األصالة والمعاصر


