
 السياس ي املكتب يان مقاطعة اجتماع ب

 2019يوليوز  16ليوم  واملعاصرة األصالة لحزب 

 

أسفله، نعلن لكافة مناضالت ومناضلي حزبنا وللرأي العام  لحزب األصالة واملعاصرة، املوقعون  السياس ي ملكتبا نحن أعضاء

 ، الذي تلقينا بشأنه دعوة من كتابة السيد األمين العام.2019 يوليوز 16 املكتب السياس ي، ليوم اجتماعقرارنا بمقاطعة  الوطني، 

 ما يلي: وحتى نضع الجميع في قلب الحيثيات التي أسسنا عليها موقفنا، نشير إلى

جز السيد األمين العام عن التعاطي مع األزمة التنظيمية التي يعيشها الحزب، انطالقا من موقع األمانة العامة، نسجل ع (1

كمؤسسة جامعة وميسرة للشأن التنظيمي والسياس ي للحزب، عليها أن تتخذ القرارات بناء على إشراك مؤسسات الحزب، وتحافظ على 

 ؛املسافة مع كل الحساسيات داخل الحزب روح وحدة الحزب، وتلتزم بالوقوف على نفس

آخر  منذ ،بمجموعة من القرارات التي أصدرها بمعزل عن املكتب السياس يرفضنا لجنوح السيد األمين العام إلى االستفراد   (2

، واملتمثلة في ادعائه بطالن نتائج االجتماع األول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، وما تم عقبه من 2019 ماي 20اجتماع له بتاريخ 

 ؛ 2019يناير  05ضغط على رئاسة لجنة التحكيم واألخالقيات، ومن إلغاء أحادي الجانب ملخرجات اتفاق 

السيد بشأن بالنيابة، و  شأن اللجنة التحضيرية، وبشأن السيد األمين العامعلى أننا ال نزكي قرارات السيد األمين العام ب أكيدنات( 3

 األمناء واملنسقين الجهويين؛ بشأن السادةرئيس املكتب الفيدرالي، و 

بأسلوب  أسلوب الرسائل املفتوحة، من داخل الوطن وخارجه، هختالف الداخلي للحزب عبر استعماله لال ( رفضنا ملنطق تدبير 4

واستمرار شحن مناضلي الحزب بتجنيد العديد منهم في حرب  ومناضلي الحزب وقيادييه ومؤسسيه؛ يحمل تهجمات ال أخالقية على مناضالت

ثم  خالل العشر سنوات املاضية، اإلنسانيةقات كتائب الكترونية ال معنى لها سوى اإلجهاز على ما تبقى من رصيد اللحمة التنظيمية والعال

 ؛في الشأن الداخلي الحزبي ومحاولة توريطه إقحام القضاء إلىعبر السعي 

( شجبنا للطريقة التي تم من خاللها التعاطي مع رئاسة املجلس الوطني للحزب ومع قرارات املجلس، بشكل كرس منطق التهجم 5

 ؛ناء والتعاون بين املؤسساتالهدام عوض إتباع أسلوب التنسيق الب

( رفضنا املشاركة في اجتماع املكتب السياس ي الذي يأتي في أجواء تتميز بسلوكيات غير مقبولة، تتعارض مع مبادئ الحزب، ومع 6

خطابه، ومع أبسط مقتضيات قانون الشغل، من خالل مسلسل تشريد بعض العاملين مع مؤسسة حزب األصالة واملعاصرة، بمنطق 

 انتقامي يبتغي التضييق املادي عليهم وعلى أسرهم.

نؤكد لكل مناضالت ومناضلي الحزب وللرأي العام، أن موقفنا هذا، يوازيه استمرار تطلعنا إلى  عودة العقل  فإنناوإذ نوضح ذلك،  

أمام تصفية األجواء، واشتغال الجميع  كل القرارات االنفرادية ويلغي أثرها، ويفتح البابفيه سحب ت، بشكل والحكمة في تدبير أمور الحزب

وموقعه داخل الساحة السياسية، بما يكفل طي صفحة ح الوحدة والحرص على مكانة الحزب في إطار اللجنة التحضيرية املشكلة، برو 

اء وتوزيع التهم االختالف، عبر وضع أسس الديمقراطية الداخلية واحترام قوانين الحزب ومؤسساته، بعيدا عن روح االستفراد واالستقو 

 عشوائيا على كل صاحب رأي مخالف. 
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