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  الجزائر  –مذكرة  /  الى السيد معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية ـ                                                     

 سيدي معالي الوزير ، 

ماذا لم يدرس صاحب القرار ملف الحزب في العمق ؟ ل                          

    وعدم التعامل مع الحزب استنادا لحجج مزعومة ؟ مصالحكم بالصمتانقضاء أجال دراسة الملف ترد وهل بعد                        

لمؤتمر الوطني المنعقد يوم لالثانية  عهدةالا يعني في اجال مم 5002للتذكير توقفت مصالحكم عن التعامل مع الحزب من بداية عام                        

 للترشح لرئيس افخامة الحزب في مساندة  والدليل انه شارك بمركب مطارس والية تيبازة  مخالفة لإلجراءات المعمول بها ، 5001رس ما 52و 52

 دخل هابعدووكان في القائمة من بين االحزاب المساندة للرئيس وفي اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات  5002عام ل النتخابات الرئاسية لللعهدة الثانية 

لثاني لعام الوطني االمؤتمر مما انه  ، آنذاك المركزية  لإلدارةبالنسبة  مما يدل ان الحزب كان يسير في االتجاه الصحيح 5002 فياالنتخابات الجزئية 

بالمساواة  مثل باقي االحزاب االخرى . لماذا تحتقره و  3222معتمد منذ عام حزب ان ال تتعطى مع وال يجوز لمصالحكم شرعي وال غبار عليه  5001

.من البداية  برنامج الرئيسمساندة و لصفوفهذا الجهد المبذول في سبيل وحدة ابعد كل وتهمله في رفوف االرشيف ار عن االستمرتوقفه   

 5001: ان المؤتمر الوطني الثاني لعام  الثانيةو  -: بحجة نزاع داخلي  االولىاتخذت مصالحكم قرار عدم التعامل مع قيادة الحزب ـ                       

غير معنين بالحزب سبق وان  لكن هؤالء .المتوفي امام العدالة بين اقلية من اشخاص والرئيس المخلوع ه كانت قضية على اساس ان، وهذا غير شرعي 

من  تجاوزها الزمنو لالستقالة غرباء دون النظرقضية على استندت مصالحكم  رغم هذاو،   5005عبر بيان صحفي عام عالنيتا جماعيا وتمت استقالتهم 

. بجانب الرئيس  كان باألمسالذي عن التعامل معه من الجانب التنظيم وحزب ال االدارة توقيفرية الحزب وبالتالي لعرقلة استمرا ناحية أخرى ، اال  

وقع اختالف داخل الحزب وتم تصحيحه وفقا للنظام الداخلي والقانون االساسي واجريت  5002في الثالثية الرابعة من عام لعلمكم انه و                     

وطني استثنائي كما جاء في  وطني يقود الحزب بالنيابة الى غاية مؤتمر بأمينالمجلس الوطني واستخلف رئيس الحزب السابق  ال عضاءدورة استثنائية 

) من المحدد قانونا في اجاله  تماطل في دراسة الملفالبعد كان لها رأي أخر  ، لكن ادارة وزارة الداخلية  المجلس الوطني االستثنائي  توصيات اجتماع

.( واالجابة الفعلية هو الصمت وال يهمها هذا الحزب  5002لعام االنتخابات التشريعية الى غاية  5002ديسمبر  52تاريخ بداية   

 التشريعيةالى غاية االنتخابات ع بعد ابالغهم لم يكن اعتراض ال من االدارة وال من الرئيس المخلوقانونا  المحدد ـ وفي اآلجال للتذكير                      

 5002التشريعية لعام ان هناك احزاب ال تشارك في االنتخابات عن طريق الجرائد الوطنية حين فجئنا بتصريح وزير الداخلية يزيد زرهوني  5002لعام 

   ء مؤتمرها واخرى لها نزاع داخلي . عدم اجرابناء على  من بينهم الحزب ،

علينا ، تستقبلنا في مكاتبها وتطرح نستطيع اتخاذ االجراءات  كتابيا مما التراسلنا  ادارة مصالحكم المعالي الوزير  ـ  الى يومنا هذا                      

باإلضافة  5001المؤتمر الوطني الثاني لعام وبشرعية  بوحدة صفوف المناضلين متمسكينأصحاب الحق وبالضرورة استعمالها ألننا  حلول تعجيزية ، ال

. 5001عن المؤتمر الوطني لعام  ةاتمام العهدة الثانية المنبثقنطالب بإلحاح و ،  5002ال عضاء المجلس الوطني عام  الدورة االستثنائيةشرعية الى   

وتم ابالغ مصالحكم بواسطة محضر  5002عام  غرفة االتهام امام العدالة بقرارثانية شرعيتها  تأكدتوللعلم ان الدورة االستثنائية                       

غ الى يومنا هذا .تبليقضائي ، لكن ادارة شؤون االحزاب لم تجيب عن ال  

دتكم باتخاذ قرار سياسي لمساعدة الحزب لمواصلة مشواره النضالي حتى تتحقق اهدافه ، والتاريخ يشهد معالي الوزير ننتظر من سيا                       

. لكم ولكل الذين يبادرون في حل ازمة الحزب مع االدارة المركزية    

تقبلوا منا فائق االحترام والتقدير .                        

.                                                              الرئيس  ـ نسخة الى فخامة الرئيس ومعالي وزير االول  
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