
 

السبت 12 شتنبر 2020 

بیان المكتب السیاسي 

 عـقد الـمكتب السـیاسـي لحـزب األصـالـة والـمعاصـرة اجـتماعـا لـھ مـساء یـومـھ 

السـبت  12/9/2020 بـرئـاسـة السـید األمـین الـعام، خـصص جـدول أعـمالـھ لـلتداول فـي 

مســتجدات الــساحــة الســیاســیة الــوطــنیة، والــجوانــب الــمرتــبطة بــالــتحضیر الــجید 

لـالسـتحقاقـات الـمقبلة، بـاإلضـافـة إلـى مـواكـبة الـشأن الـبرلـمانـي وتـفاعـالت الـوضـع 

الداخلي للحزب. 

 فـي بـدایـة االجـتماع، قـدم السـید األمـین الـعام عـرضـا سـیاسـیا مـفصال حـول 

مسـتجدات الـساحـة السـیاسـیة الـوطـنیة، فـي ارتـباط بـالـتطورات الـمقلقة الـتي بـات 

یـطرحـھا واقـع الـوضـع الـوبـائـي بـبالدنـا. وفـي ھـذا السـیاق عـبر أعـضاء الـمكتب 

السـیاسـي عـن قـلقھم الـكبیر مـن االرتـفاع الـمھول فـي أعـداد الـوفـیات وأعـداد الـمصابـین 

بــفیروس "كــوفــید 19"، مــما بــات یھــدد بــارتــفاع حجــم التحــدیــات الــمختلفة الــتي 

سـتواجـھھا بـالدنـا مسـتقبال، مـؤكـدیـن أن ھـذا االسـتفحال لـیس إال نـتیجة طـبیعیة 

لـلقرارات الـمرتـبكة لـلحكومـة وھـي تـواجـھ ھـذا الـوبـاء، حـیث ال تـزال تـفتقد لـتصور 

واضــح فــي إدارة أزمــة "كــورونــا"، إذ ال یــزال الــقرار الــحكومــي مشــتت بــین 

الـقطاعـات الـوزاریـة دون خـیط نـاظـم، وھـذا أمـر طـبیعي لھـروب رئـیس الـحكومـة مـن 

تحمل مسؤولیاتھ و مھامھ الدستوریة. 

 أمــا بــخصوص الــوضــع االجــتماعــي الــذي أصــبح یــتسم بــارتــفاع مــنسوب 

االحـتقان بسـبب األعـطاب الـبنیویـة الـسابـقة، وكـذلـك بسـبب انـعكاسـات الـجائـحة عـلى 



الـعدیـد مـن الـقطاعـات االقـتصادیـة، فـقد صـار یـنذر بـالـقلق، ویـتطلب ضـرورة سـن 

الـحكومـة إلجـراءات اجـتماعـیة جـدیـدة وبـشكل عـاجـل، مـن شـأنـھا الـتخفیف مـن حـدة 

األزمة االجتماعیة و من درجة االحتقان الذي بلغتھ. 

 وبـخصوص مـوضـوع االنـتخابـات الـقادمـة، فـقد ثـمن أعـضاء الـمكتب السـیاسـي 

جـولـة الـمشاورات الـدائـرة حـالـیا بـین األحـزاب السـیاسـیة ووزارة الـداخـلیة، والـتي 

تجسـد واجـھة ھـامـة مـن واجـھات الـمقاربـة الـتشاركـیة، بـانخـراط مـختلف الـفاعـلین 

الحـزبـیین الـذیـن أبـانـوا عـن حـس كـبیر مـن الـمسؤولـیة، كـما نـوه أعـضاء الـمكتب 

السـیاسـي فـي الـوقـت نـفسھ بـمجھودات وزارة الـداخـلیة وإسـھامـات أطـرھـا اإلداریـة فـي 

ھـذه الـعملیة التنسـیقیة الـھامـة، الـتي تـتجھ إلـى تـرسـیخ مـسار الـخیار الـدیـمقراطـي بـبالدنـا 

رغم إكراھات الجائحة.  

 وفـي ھـذا السـیاق جـدد أعـضاء الـمكتب السـیاسـي تـثمینھم لـمضمون الـمذكـرة 

المشـتركـة الـتي قـدمـتھا أحـزاب الـمعارضـة، داعـین قـیادة الحـزب إلـى الـعمل عـلى 

تعمیق ھذا التنسیق بصورة أكبر خالل الدخول البرلماني والسیاسي المقبلین. 

 وفـي مـوضـوع قـرارات رئیسـي مجـلسي الـبرلـمان الـخاصـین بـالـتعیین فـي الھـیئة 

الـوطـنیة لـضبط الكھـربـاء، فـقد تـوقـف أعـضاء الـمكتب السـیاسـي عـند الـتطورات 

األخـیرة لھـذا الـملف، الـذي سـیظل عـنوانـا لـالنـتھازیـة الحـزبـیة الـمصلحیة الـضیقة، 

وجـددوا الـدعـوة لـرئیسـي مجـلسي الـبرلـمان مـن أجـل تحـمل الـمسؤولـیة الـكامـلة فـي ھـذا 

الـملف، والـعمل عـلى تـصحیح ھـذه األخـطاء الـتي سـتظل نـقطة سـوداء فـي صـورة 

المؤسسة التشریعیة. 

 مـن جـھة أخـرى نـوه الـمكتب السـیاسـي بـاالسـتعداد الـجید لجـمیع أعـضاء فـریـقي 

الحــزب لــلدخــول الــبرلــمانــي الــمقبل، الــذي یــأتــي فــي ســیاق ســیاســي واقــتصادي 



واجـتماعـي صـعب، داعـیا فـي الـوقـت نـفسھ جـمیع أعـضاء الـفریـقین إلـى تـعزیـز 

حـضورھـم وتـواصـلھم وعـالقـاتـھم داخـل مـختلف الـبرلـمانـات اإلفـریـقیة، واسـتغالل ھـذه 

الـعالقـات فـي دعـم جـمیع خـطوات بـالدنـا بـإفـریـقیا، ومـنھا دعـم تـرشـیح بـالدنـا لـرئـاسـة 

مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفریقي.  

 أمـا فـي مـوضـوع مـشاورات أشـقائـنا الـلیبیین األخـیرة بـمدیـنة بـوزنـیقة، فـإن 

أعـضاء الـمكتب السـیاسـي وھـم یسجـلون ارتـیاحـھم الـكبیر لـلتقدم الـذي تـعیشھ ھـذه 

الـمفاوضـات والـذي مـن شـأنـھ الـدفـع بـاسـتقرار الـوضـع بـلیبیا الـشقیقة، فـإنـھم یـھنئون 

بـالدنـا عـلى نـجاحـھا فـي تـوفـیر جـمیع شـروط عـقد ھـذا الـحوار، آمـلین فـي الـوقـت نـفسھ 

أن تـكون ھـذه الـتطورات فـاتـحة خـیر عـلى الـشعب الـلیبي وعـلى مـختلف شـعوب دول 

المغرب الكبیر لتفعیل تأسیس اتحاد ھذه الدول.   

 وفـي خـتام اجـتماعـھ، نـوه الـمكتب السـیاسـي بـالـدیـنامـیة والحـركـیة الـتي یـعیشھا 

الحـزب مـركـزیـا، وكـذلـك عـلى مسـتوى تـنظیماتـھ الـجھویـة واإلقـلیمیة، داعـیا جـمیع 

مـناضـالت ومـناضـلي الحـزب إلـى االنخـراط فـي ھـذه الـدیـنامـیة، وفـي تـلبیة نـداءات 

الـوطـن وتـوجـیھات جـاللـة الـملك لـلرفـع مـن وثـیرة تـأطـیر الـمجتمع وتحسـیسھ بـمخاطـر 

ھـذا الـوبـاء، حـتى تـنجح كـل مـكونـات بـالدنـا فـي الحـد مـن تـداعـیات ھـذه الـجائـحة، 

والـتفرغ لـلمزیـد مـن الـتنمیة والـتطور تـحت الـتوجـیھات اإلسـتراتـیجیة لـصاحـب الـجاللـة 

حفظھ هللا ونصره. 


