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 انبيــ

طار جرإء خمتلف   يف إ  رمغ إل كرإهات    ،يف موعدها إدلس توريالانتخابية  الاس تحقاقات    عزم بالدان إ 

بالدان مضن   يرخس ماكنة مما ،"كوروان" إلكونية احئةجللس امي تكل إملرتبطة اب إليت متر مهنا بالدان، إملتنوعة

إلأحزإب إلس ياس ية إليت شاركت  و إنتخاابت إلغرف إملهنية،    جرت إلأس بوع إملايض  ؛إدلول إدلميقرإطية

جوإء إلعامة إليت  ل  اقرإءتن، وبعد  عاليتنيمسؤولية  يف أأطوإرها جبدية و   إملوقعة أأسفهل جرت فهيا إنتخاابت  لأ

ننا ن  ، بعض إخلروقاتمن  محلةل الانتخابية لهذإ الاقرتإع إ ، وما شابإلغرف إملهنية  ما ييل: سجل فا 

شادتن  :أأول  ابل  إ  تنظمي  ا  عن  إملسؤوةل  إل دإرية  إجلهات  هبام  قامت  إذلين  إجليدين  وإلتحضري  عدإد 

ببالدان إلأول    ،الانتخاابت  الاس تحقاق  رهان  رحب  من  إملتدخلني  خمتلف  بفضل  بالدان  متكنت  حيث 

حماوةل تطويقها وإحلد  و   ،ية ملوإهجة جاحئة كوروانإذلي جرى وسط تعبئة قو   ،"إنتخاابت إلغرف إملهنية"

 .إلوخمية من أ اثرها

  إحلي  إملثال  خالهلإذلي تعطي من  و   ،برمته  بالدان  إذلي تنظمه  ملسلسل الانتخايبإفتخاران اب  اثنيا: 

رإدةعىل   يف إحرتإم    ،بناء وتوطيد رصح إملؤسسات إدلميقرإطية إلقويةل   ني،رإخسوعزم    أأهنا دوةل ذإت إ 

 رمغ إلظرفية إلصعبة إليت جتتازها بالدان وإلعامل بأأرسه. ،لدلس تور اتم

هذه    اثلثا:    خالل  أأحزإبنا  خاضهتا  إليت  إملسؤوةل  الانتخابية  ابمحلةل  يف إعزتإزان  إلهامة،  الاس تحقاقات 

 مس توى عال من إلتعبئة إمجلاعية وإلتوإصل مع خمتلف مكوانت إلهيئة إلناخبة. 

 تعبريان عن الافتخار ببالدان ويه ترحب حتدي ترس يخ وجتديد إملؤسسات إدلميقرإطية بقدر    ا: رإبع 

عض إملامرسات  بإس مترإر    ابلقدر نفسه ندين   ؛لس امي خالل حمطة إنتخاابت إلغرف إملهنية  ،يف موعدها

س تعامل الارإر سلوك  متإس  ، وعىل رأأسها  إحلر وإلزنيه  إلرشيف،  إلتنافس  وقوإنني  إملنافية لأخالق وقوإعد

فضوح ل دإرة إملتدخل إل و ، ةلبعض إملشاريع إلعمومية وإلربإمج إلوزإري إلوإحض لامل، والاس تغاللملفرط لإ
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إمحلةل  بطريقة غري مرشوعة خالل    إس امتةل إلناخبني إملهنينيلضغط و لبعض إلقطاعات إلوزإرية إحلزبية،  

 .إخلاصة ابلغرف إملهنية الانتخابية

ن إلأحزإب إملوقعة أأسفهل إليت من شأأهنا إلتشويش عىل مسار هذه إملظاهر إلسلبية  ويه تدين    ،إ 

إختياران إدلميقرإطي، فا هنا تؤكد من جديد عزهما إلاكمل عىل موإصةل تعبئهتا خملتلف مناضالهتا ومناضلهيا،  

مبسؤولية كبرية، تضع نصب    مرحشاهتا ومرحشهيا، لالخنرإط مجيعا يف ابيق معليات إملسلسل الانتخايب،

إدلميقرإطي   إملسلسل  إنتصار  نبيةل    أأول،  لبالدانأأعيهنا  كأهدإف  لوطننا،  إدلميقرإطي  الاختيار  وتعميق 

 وسامية ملشاراكتنا مجيعا يف هذه الاس تحقاقات. 

الانتخاابت،  ختاما بتنظمي  إملعنية  إجلهات  خمتلف  تبذلها  إليت  إجلهود  س ياق  وزإرة    ،ويف  خاصة 

جناح مسلسل الاس تحقاقات   ومؤسساهتا يف سبيلوما تقوم به من تعبئة إس تثنائية لأطرها  ،إدلإخلية إ 

هجود   مضاعفة  تلمتس  أأسفهل  إملوقعة  إلأحزإب  فا ن  ابلنتخاابت إملقبةل،  إملعنية  إلعمومية  إل دإرإت    مجيع 

يدإع    ، خالل إلأايم إملقبةل يف    إلرتش يحات ف  مللمتكني إملرحشات وإملرحشني من مجيع إلواثئق إخلاصة اب 

بالدان    موعده، وأأن  جرإء  لس امي  إ  حتدي  "إنتخاابت   ةثالثأأمام  ويه  وإحد  يوم  يف  كربى  إس تحقاقات 

إلنوإب إمجلاعاتو   جملس  جمالس  إجلهات" و   إنتخاابت  هجود    إنتخاابت جمالس  من  ذكل  لك  يتطلبه  وما 

دإرإت إملعنية  . مضاعفة لال 
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