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  االجتماع التشاوري السادس لتجمع قوى المعارضة

 (تصريح صحفي)

 

ة الطبق فيه هتالواثق ان خالص العراق من الفوضى واالنهيار والفشل الذي وضع بإصرار

صين المخل وطنيينابنائه الغيارى من الالسياسية الحالية ، لن يأتي اال باالعتماد على 

باشرت القوى والحراكات   .الذين يضعون انقاذه مما هو فيه نصب ضمائرهم

ل ن خالمواالصالح  للتغييروالشخصيات المؤمنة بمشروع المعارضة الوطنية سبيالً 

ى لبة قوه الصالتنظيم وتوحيد الجهود الخيرة لتأسيس بديل وضد نوعي مكافئ تكون نوات

تلف ت بمخرة تشرين وحراكاتها المتوافقة مع القوى الوطنية من النخب والكفاءاثو

عد ان دمة باالختصاصات بعقد اجتماعها التشاوري السادس التخاذ خطوات تنظيمية متق

جتماع واستهل اال.  استكملت عدداً من المقومات للمضي في تحقيق مشروعها الوطني

رضة التي انضمت الى ركب مشروع المعا بالترحيب والتعريف بالحركات الجديدة

 تأكيد ة ، معسياسي ةحركة وقواربعين والوطنية ليصبح العدد الكلي للمنضمين للمشروع 

ً امام دعوة القوى التي تؤمن بالمع ا اهدافهوارضة المجتمعين على ابقاء الباب مفتوحا

اخلي ولجنة الد كما قدمت اللجنة التنسيقية ولجنة النظام  .ليكونوا اضافة لمشروعها

ً موجزاً لعملها خالل ا ية الماض لفترةالبرنامج السياسي واللجنة االعالمية استعراضا

ر المجتمعون الرسمية اختا ةل االنطالقجومن ا . والمراحل التي وصلت لها من االنجاز

ً للمخاطبات والتداو ية ) تجمع قوى المعارضة (تسم ً رئيسا  ل االعالمي ،وعدها عنوانا

اعضاء  وشكر .آب الحالي 28كما تم تحديد موعد نهائي لعقد المؤتمر العام اقصاه 

ية الماض لفترةامشروع المعارضة الوطنية اللجنة التنسيقية على ما قدمته من جهد ابان 

مؤتمر رية لللتحضيالها باللجنة اوتفانيهم لخدمة المشروع ، معلنين انتهاء عملها واستبد

ولجنة  عالميةة االالعام للمعارضة الوطنية وتم اقرار تشكيل اللجان الساندة ومنها اللجن

معارضة للعملية ودعا االجتماع جميع القوى الوطنية ال .الحراك التشريني ولجنة التنظيم

 ة صلدةكتل تشكيلالسياسية الى االنضمام لمشروع المعارضة الوطنية لتكاتف الجميع ل

 رال تتوفات كما اكد المجتمعون موقفهم الرافض النتخاب .بمواجهة قوى الفشل والفساد

ان واد .ةلعدالفيها ضمانات حقيقية لنزاهتها واستقالليتها مع انعدام تكافؤ الفرص وا

ت ة الصوغداديقناة الب بإغالقالمجتمعون االجراءات التعسفية التي قامت بها السلطات 

 .ياتاقي الوطني الشريف في محاولة بائسة لتكميم االفواه ومصادرة الحرالعر
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