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  الغــــــــــب

اســـــــتأنفت األمانـــــــة العامـــــــة حلـــــــزب العدالـــــــة والتنميـــــــة اجتماعاـــــــا األســـــــبوعية يومـــــــه اإلثنـــــــني حبمـــــــد اهللا ومنتـــــــه، 
وقـــــــــد اســــــــُتهّل اللقـــــــــاء بكلمـــــــــة لــــــــألخ األمـــــــــني العـــــــــام . م2018غشـــــــــت  27املوافـــــــــق لـــــــــ   ه 1439ذي احلجــــــــة  15

ت السياســــــــية واحلكوميــــــــة الــــــــيت شــــــــهدا للحــــــــزب الــــــــدكتور ســــــــعد الــــــــدين العثمــــــــاين تعــــــــّرض فيهــــــــا ألهــــــــم املســــــــتجدا
  .الساحة الوطنية خالل األسابيع األخرية املاضية

ـــــة امللـــــك حممـــــد الســـــادس، نصـــــره اهللا، مبناســـــبة  ويف هـــــذا اإلطـــــار توقـــــف األخ األمـــــني العـــــام عنـــــد خطـــــايب جالل
ن، خاصـــــة الســـــهر عيـــــد العـــــرش ايـــــد وذكـــــرى ثـــــورة امللـــــك والشـــــعب، مثمنـــــا املضـــــامني اإلجيابيـــــة الـــــيت محلهـــــا اخلطابـــــا

ـــــربامج املهيِكلـــــة، والـــــيت مـــــن املـــــأمول أن يكـــــون هلـــــا أثـــــر مباشـــــر وملمـــــوس علـــــى  علـــــى إجنـــــاز جمموعـــــة مـــــن املشـــــاريع وال
  .الوضعية االجتماعية واالقتصادية للمواطنني

ــــــني  كمــــــا قــــــّدر األخــــــوات واإلخــــــوة أعضــــــاء األمانــــــة العامــــــة عاليــــــاً الــــــنفس اإلجيــــــايب للخطــــــابني امللكيــــــني، مثمن
امللكــــي بــــالعفو علــــى جمموعــــة مــــن معتقلــــي أحــــداث احلســــيمة وبعــــض ســــجناء مــــا يســــمى بالســــلفية اجلهاديــــة، القــــرار 

ـــــيت مـــــن املفـــــرتض أن يقـــــوم ـــــا  ـــــة امللـــــك إزاء الفاعـــــل السياســـــي واحلـــــزيب، وأمهيـــــة األدوار ال ـــــذي أبـــــداه جالل والتقـــــدير ال
والتعـــــــــاون بـــــــــني خمتلـــــــــف املؤسســـــــــات للمســـــــــامهة يف إجنـــــــــاح ورش البنـــــــــاء الـــــــــدميقراطي الـــــــــوطين يف أجـــــــــواء مـــــــــن الثقـــــــــة 

 .والفاعلني للنهوض بأوراش اإلصالح وتسريع تنزيلها، وتعميق مسار حماربة الفساد وربط املسؤولية باحملاسبة

جـــــــــّدد األمـــــــــني العـــــــــام عـــــــــزم احلكومـــــــــة مضـــــــــاعفة التعبئـــــــــة للرفـــــــــع مـــــــــن وتـــــــــرية وِيف عالقـــــــــة بالعمـــــــــل احلكـــــــــومي 
ــــــــــة  ــــــــــة واالجتماعي ــــــــــامج احلكــــــــــومي وســــــــــعيا اإلصــــــــــالحات السياســــــــــية والتدبريي ــــــــــاء اللتزامــــــــــات الربن واالقتصــــــــــادية، وف

  .لتحسني ظروف عيش املواطنات واملواطنني والرفع من جودة اخلدمات املقدمة هلم

حبيثيـــــــات القـــــــرارات املرتبطـــــــة بتعيـــــــني وزيـــــــر جديـــــــد لالقتصـــــــاد األمـــــــني العـــــــام أعضـــــــاء األمانـــــــة العامـــــــة حـــــــاط وأ
ــــةحــــذف  واملاليــــة و  ــــة الدول ــــام ــــا املكلفــــة ب كتاب ــــيت ق ــــاجلهود ال ــــيت عرفهــــا  رئــــيساملــــاء، وب ــــذليل الصــــعوبات ال احلكومــــة لت

ويف هــــــذا الصــــــدد  .مــــــا مت مــــــن تواصــــــل واجتماعــــــات مــــــع قيــــــادة حــــــزب التقــــــدم واالشــــــرتاكيةوكــــــذا  تــــــدبري قطــــــاع املــــــاء
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ـــــة العامـــــة علـــــىأكـــــد  ـــــة أعضـــــاء األمان ـــــيت جتمـــــع بـــــني احلـــــزبني ومـــــا  أمهي ـــــزة واخلاصـــــة ال ـــــكذ قتضـــــيهيالعالقـــــة املمي مـــــن  ل
مبــــــا يعــــــزز مســــــار البنــــــاء الــــــدميوقراطي والتقــــــدم يف مســــــار  همــــــاضــــــرورة احلــــــرص علــــــى االســــــتمرار يف مســــــار التعــــــاون بين

  .اإلصالح املنشود

ويف عالقـــــــة بالشـــــــأن احلـــــــزيب، تـــــــداولت األمانـــــــة العامـــــــة خمتلـــــــف الظـــــــروف واالســـــــتعدادات الـــــــيت ـــــــم الـــــــدخول 
ـــــــة حزب ـــــــيت تســـــــتلزم إطـــــــالق دينامي ـــــــد، وال ـــــــة السياســـــــي اجلدي ـــــــق وتكـــــــريس الثقـــــــة يف العملي ـــــــة تســـــــاهم يف تعمي ـــــــة وطني ي

وهـــــــو مـــــــا يقتضـــــــي العمـــــــل علـــــــى تقيـــــــيم أداء احلـــــــزب يف خمتلـــــــف مســـــــتويات العمـــــــل احلكـــــــومي والربملـــــــاين . السياســـــــية
ـــــرتايب، وكـــــذا مســـــتويات العمـــــل الـــــداخلي املرتبطـــــة مبهـــــام ووظـــــائف التـــــأطري والتكـــــوين والتواصـــــل ويف هـــــذا اإلطـــــار . وال

  .2018شتنرب  15عامة الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطين للحزب يوم السبت قررت األمانة ال

ومل يفــــــت أعضــــــاء األمانــــــة العامــــــة التنويــــــه مبســــــتوى اجلديــــــة وااللتــــــزام النضــــــايل الــــــذي عــــــّرب عنــــــه أعضــــــاء شــــــبيبة 
ـــــــة علـــــــى النقـــــــا ـــــــذي أضـــــــفى حيوي ـــــــع عشـــــــر، وال ـــــــوطين الراب ـــــــة مبناســـــــبة تنظـــــــيم ملتقاهـــــــا ال ـــــــة والتنمي ش العمـــــــومي العدال

  . الوطين
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