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  بالغ

الكف تعزيز التعبئة الوطنية ملواجهة اجلائحة وضرورة احرتام اإلطار الدستوري والقانوين للجماعات الرتابية و 

ت جعل عن التضييق على عمل منتخبيها، و    لبالديف تطوير املسار الدميقراطي املقبلة حمطة االنتخا

لقاءها الشهري  ،2020شتنرب  05املوافق ه1442حمرم  16عقدت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية يوم السبت 
، وذلك حتت بطريقة نصف حضورية يف أجواء عالية من األخوة والثقة املتبادلة والوضوح واملسؤولية والنقاش املسؤول

لدكتور سعد الدين العثماين سة األخ األمني العام ا   . ر
عددا من املعطيات املرتبطة يف بدايته استعرض بتقرير سياسي مفصل، العام ألمني اويف مستهل اللقاء تقدم األخ 

ت اليت تعرتض استقرار املنطقة والتطور الدميقراطي فيهاو  سياق الدويلل رات القضية و توقف عند تطو . اإلقليمي والصعو
وعدم  ملوقف الفلسطييندعم وإسناد اهو دول املنطقة غالبية داخل التوجه العام الذي تبلور أن القضية الفلسطينة مسجال 

  .للشعب الفلسطيين الوطنية احلقوقالتفريط يف 
ت اليت تفرضهاينائحة على االقتصاد الوطتداعيات اجلعند األخ األمني العام توقف وعلى املستوى الوطين   ، والتحد

ا فيما خيض مواصلة ااحلكومة على عزم مؤكدا  ،تفرضها لتزاما  االقتصاد إنعاشالعمل على و  إلصالحات الكربىالوفاء 
  .االجتماعي جانبليها احلكومة للو األولوية اليت تع التأكيد على ، مالوطين

ت يف وقتها احملدد  أن األخ األمني العام أبرز ،الوطينالسياق السياسي ويف  يقدم فتح املشاورات حول تنظيم االنتخا
 .االختيار الدميقراطييف اجتاه مزيد من ترسيخ  رسالة إجيابية

الستحقاقات التنظيمية اليت تنتظر احلزب ويف آخر كلمته،  ومنها عقد يف املرحلة املقبلة ذكر األخ األمني العام 
خمتلف اهليئات اليت ميزت عمل نامية التنظيمية ديلمنوها  ،االستعداد للمؤمتر الوطينو  ،للمجلس الوطينالدورة العادية 

الية ملركزية واملوازية وا ملرحلة السابقة و والدينامية التأطريية املتميزة اليت عر ، احلزبية ا يف  إسهامهافها احلزب خالل ا
مؤكدا على تعزيز التالحم الداخلي وتقويته   .محالت التحسيس والتوعية خبطورة اجلائحة 

ت عمل اإلدارة العام عرض َهمَّ بعد ذلك استمعت األمانة العامة ل ة االستحقاقات التنظيمية للمرحلة وخاصة أولو
مج السنوي  ملسؤولية اجلماعية يف مقاومة اجلائحة، وعرض2021واإلعداد الستحقاق الرب  ، واحلملة الوطنية التحسيسية 

  .شأن اجلماعات الرتابية َهمَّ  ن وعرض
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  :، خلصت األمانة العامة للتأكيد على ما يلياملقدمةرير االتقاملستفيض بشأن وبعد التداول 

ورد يف: أوال اره مرجعية مؤطرة يف التعاطي السياسي والتنظيمي تثمني ما   التقرير السياسي لألخ األمني العام واعتب

ا ملرحلة وحتد لالخنراط يف يف تفعيل دعوة جاللة امللك لكل القوى الوطنية   مع التأكيد على اخنراط احلزب، مع معطيات ا
هود الوطين يف جم تمع لال التوعية والتحسيس ويف ا املبادرات اليت  تثمن كل، كما 19لتصدي جلائحة كوفيد طري ا

الية، وتنوه على اخلصوص بنجاح امللتقى قامت و  ملركزية واملوازية وا ا خمتلف هيئات احلزب ا الوطين السادس تقوم 
لندوة العلمية املتميزة اليت نظمتها مجعية أطباء العدالة والتنمية ومؤ  لدكتور عشر لشبية العدالة والتنمية، و عبد سسة ا

ملغربالكرمي  ئية    .اخلطيب حول الوضعية الو

زام بتدابري احلجر الصحي، وتوفري الشروط اآلمنة ملختلف : نيا ت دعوة املواطنني واملؤسسات واهليئات واملقاوالت لالل

لرفع من حس التضامن واملسؤولية الوطنية يف التعامل مع ا ء ملختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية وا  احلذر منو لو
ملرحلة األوىل من احلجر الصحي وما حتقق خالهلا بفضل تضافر  اجلميع جهود تبديد كل اجلهد الذي بذلته بالد خالل ا

رها االقتصادية واالجتماعيةل كما دعا إىل ذلك جاللة امللك أيده هللا مبناسبة  لحد من االنعكاسات الصحية هلذه األزمة وآ
ورة امللك    .والشعبمبناسبة ذكرى ث

التنويه مبختلف التدابري املتخذة من قبل احلكومة يف جمال اإلقالع االقتصادي وخاصة تلك املتعلقة بتحفيز : لثا

صادي ودعم املقاولة الوطنية والقطاعات االقتصادية ذات القيمة املضافة واملشغلة مثل قطاع السياحة من النشاط االقت
مج ال ، ودعوة احلكومة ملواصلة املتضررة ي مت عقده مع ممثلي القطاع وتدعو لتمديدها لباقي القطاعاتذخالل عقد الرب

ت االقتصادية واالجتماعية اليت قد التشاور مع خمتلف الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني  والسياسيني للتصدي للتحد
 .ترتتب عن استمرار اجلائحة

مجيع جمالس اجلهات واجلماعات الرتابية مواجهة اجلائحة يف يف وإسهامهم تثمني عمل منتخيب احلزب : رابعا

جبهود رجال ونساء العدالة والتنمية يف خدمة التنمية احمللية وتعزيز ثقة املواطنني واملواطنات يف املؤسسات  هوتنو  ،األخرى
، ومواصلة العمل واإلجناز يف  جلعل السنة األخرية من الوالية االنتدابية سنة للتواصل واإلنصات للمواطنني ، وتدعواملنتخبة

  .ل ما هو ممكن ومتاح خلدمة التنمية وحتسني جودة حياة الساكنةك

تؤكد  :خامسا من  شأن اجلماعات الرتابيةج احلزب القائم على التعاون مع كافة املعنيني باألمانة العامة على وإذ 

ا ، املصلحة العليا سلطات حملية وشركاء حزبيني ضمن منطق يستحضر ضرورة إشراك مسؤويل اجلماعات تنبه إىل فإ
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ا  وري انطالقا من الرتابية يف تدبري املرحلة يف احرتام اختصاصا شموالته الصرحية لتدبري احلر، ومااملتمثل يف املبدأ الدست
لواضحة يف القوان   . ني التنظيميةوا

زرة لكل منتخيب احلزب الذين يتعرضون ق، هذا السيايف و   وأالستهداف السياسي لتعرب عن التضامن والدعم واملؤا
رغم ما يتحملون ويقاسون يف سبيل ذلك خدمة  يف القيام مبهامهم االنتدابية وأدوارهم التنمويةاإلداري  وأاإلعالمي 

انطالقا من اهلاجس الربامج التنموية للجماعات مصاحل املواطنني وعدم توقيف تعطيل تطالب بعدم كما ،  لبلدهم
  .االنتخايب

ت املقبلة: سادسا النتخا إجيابية يف رسالة وقتها يف  هاأن قرار تنظيمشدد على األمانة العامة تفإن  ،وفيما يتعلق 

تهذه مع التأكيد أن  ،الدميقراطي ام االختياراجتاه احرت  االختيار هذا ملواصلة تعزيز كون حمطة وجب أن ت االنتخا
فراز أغلبيات حكومية  روم عقلنة  املشهد السياسى وتعزيز دور األحزاب السياسية يف أفق إ قرار مقتضيات ت الدميقراطي وإ

 . قوية ومنسجمة ومسؤولة

لدينامية التأطريية والتواصلية للحزب : سابعا يئاته املختلفة، ودعوة املناضلني ملزيد من التعبئة والنضالية التنويه 

ت احلزب و  قاع بني مكو اصطفافات حماولة خلق وعدم االستدراج لألخبار الكاذبة واالستهدافات اليت تسعى لإلي
ى هي الفضاء املناسب للحوار والتفاعل بني االجتهادات موهومة، والتأكيد على أن مؤسسات احلزب كانت وستبق

إلغناء مساره، وتؤكد أن حزب العدالة والتنمية سيظل وفيا  مصدرحيوية احلزب و  وهي دليلاملختلفة، والتقديرات 
ظيمية وفيا ملرجعية مؤسساته يف عمله السياسي وتدبريه ملختلف االستحقاقات التنو لنهجه القائم على استقاللية قراره، 

 .واالستحقاقات االنتخابية وغريها الداخلية
  2020شتنرب  05ه املوافق 1442حمرم  16: يفحرر و 

  


