
س           الحمد  وحده  تم  25تو  2021 س

ان للرأي العام  ب

 

ات نحن  جمعتنا، ة  الّنّص،هذا  والممض عالممض ّ ّ ل ثورة الح ّ ق ا ّ والّس دة من العمل الحقو محّطات عد

عدها  مجاالت مختلفة  رامة و ةوال ّ ة، ومراحل زمن  متعاق

ك من  ما  ّ لحزب حركة الّنهضة توجب علينا الّتح  ورة استخالص الع من إخفاقنا  معركة اإلصالح الّداخ إّن 

املة  ة ال ّ ة لحركة الّنهضة المسؤول ّ ادة الحال اهة لإلقرار بتحّمل الق ّ ة وال ّ ما الّشجاعة والموضوع ه من ُعزلة  ف وصلت إل

ة من المسؤول وقدرا هاّما  ما ّ الد من ترّد فسح المجال  ف ه الوضع العام  ال ع الّدستور والمؤّسسات  لالنقالبانت إل

ثقة   عنه. المن

رامة  ة وال ّ ّ سم  17لقد فتحت ثورة الح ّ صفحة  2011جان  14  2010د ة ل أمام الّشعب الّتو آفاقا رح

داد الفساد  ات والتّ  واالس ّل الّصع ة ال ورغم  ّ ات والّدماء الّز
ّ
سّيون  سالت،ع اختالف انتماءاتهم  -نجح الّتو

ة القانون واستقالل  -وتوّجهاتهم  ّ ات وللفصل ب الّسلطات ولعل ّ اغة عقد اجتما تواف ضامن للحقوق والح  ص

ة جّسده دستور  ّ  . . 2014جان  27الّسلطة القضائ

ات األمانة وال ة وخاّصة منها من تبّوأت الّصدارة  إّن من مقتض ّ ة والح ّ اس ة الّنخب الّس ّ مسؤول اهة اإلقرار  ّ

ات ب  االنتخا ات الخاطئة وعدم تغل جة الحسا ة والهيئات المستقلة ن ل ترك المؤّسسات الّدستوّر ة  تعط المتتال

فاءة عند  ار ال ار مع  والقرار.  االخت

مقراطّ  القرار إّن تعّطل الّد سها  ة لحركة الّنهضة والمركزة المفرطة داخلها وانفراد مجموعة من الموال لرئ ّ ة الّداخل

ة) الّسنوات  (خاّصةداخلها  ارات خاطئة أّدت إ تحالفات  األخ ان رجع صداه قراراٍت وخ ل  ا  ّ ا داخل ّ لم يبق شأنا ح

ة ال منطق فيها وال مصلحة ومتناقضة مع ّ اس مة  للّناخب الّتعّهدات المقّدمة  س ة غ الّسل ّ لمان وساهمت الّتحالفات ال

ف  د من ط ــهت برفض وتند عضها شبهات وج ة إذ دفعت للمصادقة ع قوان تحوم حول  ّ ب المصداق د   م

 .. ّ ا والمد  واسع من المنتظم الّس

ة حركة الّنهضة  الحكومات وال م تج حة إّن تقي ة  ّ ورة تحتاج قراءة نقد
ّ
عد الث ة   وُشجاعة دونلمانات المتعاق

ات  عضنا  القرار الحز والحكو  ف ة عن مساهمة 
ّ
ت ة الم ّ  محّددة. إعفاء أنفسنا من المسؤول

ة  25إّن قرارات  ل ة ال تحّولت   2021ج تم  22غ الّدستورّ الّدستور وأّدى علق الع -النقالب  2021س مل 

الّسلطات  امل  لمان  -النفراد  ج لها ال ّهلة ال تدح ب من فئات واسعة من الّشعب لوال الّصورة الم ح
ّ
لم تكن لتجد ال

ّشح  ّ عدم ال ّل الّنصائح  سه الذي رفض  ب اإلدارة الفاشلة لرئ س ه و س اته ومن س عض من ة  ّ ب انحراف وشعب س

ة لرئاسته تفاد ل واالصطفاف االحتقانا لتغذ  . . والّتعط

ة  ّ ّ لحكومة المّش  مواجهة الجائحت الّصّح ار ةوعّمق األداء ال عزلة حركة الّنهضة عن أغلب القوى  واالقتصاد

دائل المغاِمرة والّشعب  ّل ال ب  ح
ّ
اب لل ما فتح ال ا  ة الفاعلة  المشهد الّس ّ ة والمدن ّ ةالح ّ .. 

ّل محاوالت  جِد 
ُ
اباإلقناع لم ت ب  االنك ش ساتها و ّ لحركة الّنهضة وتعص مؤسَّ ا د عميق للفكر الّس ع تجد

ث خطابها  اداتها وتحد ف ف وصورتهاق
ّ
 يرفض الّتجّدد والمراجعة تتجاوزه األحداث.. من فعقارب الّزمن ال تتوق



ة الخاط  ّ اس ارات الّس ادة حركة الّنهضة إ عزلتها وعدم نجاحها  لقد أّدت الخ الفاعل  أّي جبهة  االنخراطئة لق

كة لمقاومة الخطر  دادي الّداهممش له قرارات  االس
ّ
تم  22الذي تمث  . . 2021س

فاع عن 
ّ

الد  ّ امنا الوط ب ال ّ تغل هضة نخ
ّ
علن استقالتنا من حركة الن

ُ
نا إذ ن

ّ
ة،إن ّ مقراط

ّ
ّ من أجلها ا الد ل ض

شهد من أجلها المئات  ملحمة  ال من المناضالت والمناضل واس ورة،أج
ّ
لة ال  الث ّ راهات المك ن من اإل متحّرر

لها 
ّ
مث هضة..  االنتماءأصبح 

ّ
 لحزب حركة الن

ة   ا ّ ق وال ة لمن جمعتنا بهم رفقة الّط ّ  الوطن. امل الموّدة وخالص الّتح

 

 : قائمة الممضين

  الصفة االسم واللقب  
  عضو مجلس تأس   امال عزوز  1
لو  2   واب الشعبعضو مجلس ن  سم د
ة بن ع   3   عضو مجلس نواب الشعب  س
ف الم   4 داللط   عضو المجلس الوط التأس   ع
م  5 ة بن إبراه   عضو المجلس الوط التأس   من
الحاج رحومة  6   عضو مجلس نواب الشعب  معز 
   مجلس نواب الشعب سابقعضو   ل وسال بوصالح  7
  عضو مجلس نواب الشعب  التو الحمرو   8
ك   9 س لة ال   عضو مجلس نواب الشعب  جم

  عضو مجلس نواب الشعب  توفيق الزايري   10
ف  11   عضو مجلس نواب الشعب  راب بن لط
  عضو المجلس الوط التأس   محمد بن سالم  12
الخارج  مروى النوري  13 ات  فة االنتخا   م
قا  أحمد النفا   14 ف إطارات الخارج سا   م
سوط  15 ن    عضو مكتب مركزي  س
  عضو مجلس الشورى الوط   حمدي الزواري  16
اب فرسا سابق  أمل فت   17 فة ش   م
  عضو مجلس الشورى الوط   ز الشهودي  18
ب اللج   19 مكتب الخارج  حب   عضو سابق 
  شورى الوط عضو مجلس ال  هيثم شطورو  20
  عضو مجلس الشورى الوط   مال النا   21
  اتب عام جهوي سابق  عمر بن ع   22
ان  23 دالفتاح شع ا  ع ألمان ة    مسؤول العالقات الخارج
  عضو مكتب مح   أمال برهو   24
س بن محمد  25   عضو مركزي سابق  ق
اق رحومة  26 ة  إ لد س    نائب رئ
  اتب عام جهوي سابق  شكري بوصالح  27
  عضو مجلس الشورى الوط   خالد جراد  28
  شورى جهوي مجلسعضو   سالم بوعالق  29
سام حن   30   عضو مكتب جهوي  إب
اب جهوي  محمد راض الزحاف  31 ف ش   م



م  32   عضو مجلس الشورى الوط   رفقة بن براه
  عضو مجلس الشورى الوط   أسامة الزوا   33
اس   34 لدي  هندة ع   عضو مجلس 
النور  35   عضو مجلس الشورى الوط   مال 
د الخلفاوي  36 ا   ع   عضو مكتب س
  عضو مجلس الشورى الوط   نورالدين العماري  37
  اتب عام جهوي سابق  منصورعماد   38
  عضو مجلس الشورى الوط   طارق الرز   39
كوش   40 س مجلس شورى جهوي  م الدين    رئ
ادي   41   عضو مكتب مح   رجاء بو
  مكتب مركزي عضو  سلماء الحمري  42
اري  43 ة سابق  طالل الع ف طل   م
ك  44 ساء ب ا  م ك لج اب  فة ش   م
اء غزي  45   سابق الخارجعضو جهوي   احمد ض
ك  46 الخارج  رحمة ب فة إعالم    م
  عضو مكتب مركزي  مروان بن عامر  47
م البوراوي  48 ة  محمد ب مكتب اإلدارة المرك   عضو 
راي   49   مكتب مركزي عضو  عدنان ال
اب  فؤاد عوادي  50   عضو المجلس الوط للش
  عضو مكتب مح   محمد ام القاس   51
ة  أسامة سعد  52 لد س كتلة    رئ
ف  53   عضو مكتب جهوي سابق  حمدة 
ج  54 د بن ف   عضو مكتب مح   ام مف
ان عمري  55   سابق مكتب مركزي عضو  سف
  اتب عام مح سابق  حمزة السلي   56
د فطنا   57 د الحم اب جهوي  ع   عضو مكتب ش
د الرحمان ال   58 مكتب الخارج  ع   عضو 
ة   59   عام جهوي اتب  سم عط
  الحزب عضو  عصام حمدي  60
  اتب عام مح   مال الحداد  61
  عضو مكتب جهوي  أسامة النوري  62
  عضو مكتب مح   الل الشاهد  63
  عضو مكتب جهوي  جمال بن محمود  64
اب مح سابق  حسان القاس   65 ف ش   م
  سابق عضو مكتب جهوي  جمال الرز   66
اري  67 مة الع   سابق مح  عضو مكتب  ك
ة  محمود سعدالدين الرصاع  68 لد س    نائب رئ
م الداهش  69   عضو مكتب مح   م
اتب عام جهوي  ع الخم   70   نائب 
اد  71   عضو المكتب الجهوي  روضة ع
  عضو المكتب الجهوي  طه المهذ   72
دة  73 اشا بوعص   عضو مكتب جهوي  ال
  اتب عام مح سابق  فاروق النجار  74



لب  75   عضو مكتب جهوي سابق  ع صل
ز طعم هللا  76 د الع   عضو مكتب جهوي سابق  ع
وي  77 ة الق ة  سام ة عامة محل   ات
دي  78   عضو المكتب الجهوي  حسام القد
ادة  79   عضو مكتب جهوي  حافظ ع
س ع   80   عضو مكتب جهوي  أن
ي   81 خ   عضو مكتب جهوي سابق  سا 
دي   82 قاعضو   توفيق سع   مجلس الشورى الوط سا
اس بن رمضان   83   عضو مجلس شورى جهوي  إل
  عضو مكتب جهوي  محمد ع علوي   84
قا  عامر سومري   85   اتب عام مح سا
  عضو مجلس شورى جهوي  الهادي منصور   86
قا  نور الدين لط   87   عضو مكتب جهوي سا
دي  88 قا  مال الهوا   عضو مكتب جهوي سا
ا   89   اتب عام مح   لط ع
ي   90   عضو مجلس شورى جهوي  مو غف
ة   91   عضو مجلس شورى جهوي  منذر إسماعل
ي  92 ف الس د اللط   الحزب عضو   ع
  اتب عام مح سابق  فت المهري  93
  عضو مكتب مح   صابر كرو  94
ة بن خاطر   95   عضو جهوي سابق بن عروس  سم
  عام مح سابقاتب   حمزة مدف   96
ا   97 دة ال قا عضو مكتب مح   عا   سا
  عضو مكتب جهوي  قدور مدف   98
  عضو مكتب جهوي  عادل هنداوي  99

  عضو مكتب جهوي  أمل بن عثمان 100
ب ال  101   عضو مكتب جهوي  محمد نج
  عضو مكتب جهوي  ايناس محذي  102
م 103 د الدا   الحزب عضو   ع ع
لة زه  104   اتب عام مح   هم
  الحزب عضو   فت منت 105
  الحزب عضو   محمد الطاهر مرناوي  106
اوي  107   عضو مكتب مح   فاتن الح
شة نقا  108   عضو مكتب جهوي  ع
الوا  109 ل    عضو مكتب جهوي  ن
  عضو مكتب مح   وجدي الزغ  110
  سابق عضو مكتب جهوي  تقوى بن عمار  111
من ماز  112   سابق مركزيعضو مكتب   أ
  عضو مكتب مح   مال طاع هللا  113

  


