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1.  

  

 

 من أجل عقد املؤتمر الثانيفي أوروبا نشاط مكثف 

 !! رترل لليير ا الدقمقراطيللمجلس الوطني لا 
 

بدأ حالة الجمود التي عاشها املجلس الوطني لارترل لليير ا الدقمقراطي في السنوات ألاخ اة،  الخروج من بعد

الوطني  اإلشارة أن املجلس. جدقر بيعقد مؤتمره الوطني الثانإحراء مؤسساته و  من أجلكب ًاا   تحركا يشهد

 قد في مدقنة أواسا لاثروبرة في نوفمبا ألاول الذل ع  الوطني في املؤتمر  كان قد تأسس  الدقمقراطي لليير ا رترل لا 

علره الجماه ا لارترية امليطلعة للحرية  وكان بحق خطوة هامة في تاريخ املعارضة الوطنرة لارترية، علقت ،1122

 . ن الدقكياتورية آماال عريضةوالانعياق م

تمخض عنها تكوين لجنة من ب ن  ات،لارترل في إقلرم أوروبا، سلسلة من الاجيماع عقد أعضاء املجلس الوطني

باليعاون الوثرق مع جمرع أعضاء  ،أعضاء املجلس أنرطت إليها مسؤولرة إدارة نشاطات املجلس في أوروبا

الجهود  إنجاحللمساهمة في  في أوروبا، املجلس الوطني

املبذولة لعقد املؤتمر الوطني الثاني في أقرب وقت ممكن. 

 
ً
من أعضاء املجلس الوطني في أوروبا، بأن نجاح ا وإدراك

اليواصل مع كافة مكونات املجلس  املؤتمر قيوقف على

 الوطني قام أعضاء املجلس ،وتنشرط دورها الوطني

 ،أوروبابوضع برنامج تحرك واسع في جمرع أنحاء 

لليواصل مع الجماه ا لارترية واطالعها على الخطوات 

  ، وذلك إلحراء نشاطاتها وتهرئة ألاجواء ألن تلعب دورها في إنجاح املؤتمر املزمع عقد قريًبا. التي اتخذت حتى آلان

 للمجلس الوطني، وروتردام اجيماعات هامةفي هذا السراق شهدت مدن سيوكهولم، ولندن، وفرانكفورت، و

لس الوطني وأوضاع فروع املجلة وطنرة جامعة، نوقشت فيها أهمرة الحفاظ على املجلس الوطني لارترية، كمظ

ضافر جهود الجمرع من أجل إنجاح عملرة اليحض ا الجارية لعقد في تلك املواقع. وتم الاتفاق على أهمرة ت

وسوف تيواصل  بأن الاجيماعات التي عقدت حتى آلان كانت جردة. اليقارير،. وأفادت املؤتمر الوطني الثاني

 .لتشمل مدن أوروبرة أخرى  خالل الفتاة القامة مماثلة لقاءات
  

 عاشت وحدة الشعب لارترل وسرادته الوطنرة !!
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