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 بــالغ

فق هد/االملا1440 رمضدان 26عقدت األمانة العامة، بحمدد هللا، اتمماعادا الردارو  دلس السد   

 األمين العاس للحزب الدكملر سعد الد ن العثماني.األخ ، تح  رئاسة 2019 لفاتح  لنيه

 نزت الراهألمين العاس تناول فيه المسمجدات المي ميألخ اوقد اسمال االتمماع بمقر ر سياسي ل

ة ت المرابيداللطني في األ اس األخيرة، تلمه تقار ر تناول  بالخصلص الرأن ال رلماني وشدأن الجماعدا

اع وعمل اإلدارة العامة للحزب، وقد أعق   عدر  هد ا المقدار ر مناقردة مسمفيضدة، وخلدم االتممد

 إلى المأكيد على القضا ا اآلتية:

لمدي مملاصلة ان تعرفاما بالدنا وباألوراش الاعمزاز األمانة العامة باألمن واالسمقرار الل    .1

تدا ترادها على مخملد  المسدمل ات، علدى الدرنم مدن الصدعلبات والمحدد ات، ممدا أهلادا لمرد ل نمل 

و الئعدي الد ممميزا في المنطقة،  حظى وهلل الحمد بالثقة والمصداقية والجا بية، فضدال عدن الددور الط

 سداا القضديةالملك حفظه هللا في نصرة قضا ا األمة وعلدى رأما تزال تضطلع به الممل ة بقيادة تاللة 

مدمبده  بالدندا قد سدمقاللية ائم علدى االفلسطينية العادلدة، وخدمدة القضدا ا العادلدة فدي العدالم، وفدق نمدل َ نحب

 القرار اللطني وتقد ر المصلحة العامة لألمة وشعلباا.

مدي تعرفادا وقلدق المطدلرات السياسدية الوفي ه ا اإلطار فإن األمانة العامة وهي تمدابع باهممداس 

نمقددال بعددب بلدددان المحدديي اإلقليمددي، فإناددا تأمددل أن  مددلَ  لددك بمحقيددق خطددلات ممناميددة فددي درب اال

 الد مقراطي بما  حفظ وحدتاا واسمقرارها وأمناا. 

ي ناقردماا فدتنل ه األمانة العامة بالحصيلة المرحلية المررفة للح لمة، المي ش ل تقد ماا وم .2

لمدددة ل رلمددان لحظدددة دسدددملر ة وسياسدددية ود مقراطيدددة بالنددة الددددالالت، وتانكمادددا للسددديد رئدددي  الح ا

 وللح لمددة ك ددل علددى تلددك الم ددادرة وعلددى مددا تضددمنه مددن منجددزات سياسددية واقمصدداد ة واتمماعيددة،

 ددل علدى  بمؤشراتاا ومعطياتاا المي ال تصمد أماماا محاوالت اإلن دار والمعميدة والم خدي ، وهدل مدا

خملددد  نجاعددة المقاربدددة المؤسسددداتية والمرددداركية والمدبير دددة المددي اعممددددتاا الح لمدددة فدددي م اشدددرة م

 األوراش.

مناقردة  وال  فلت األمانة العامة أن تحيي فر ق الحزب بمجل  النلاب على مداخلمه القيمة فدي

السمل للطن والحصيلة المرحلية لعمل الح لمة والمي تميزت بالعمق والملضلعية وإعالئاا لمنطق ا

 فلق الحسابات الحزبية الضيقة، فضال عن انسجاماا مع مقمضيات االنمماء لألنل ية. 

ة ومعالجة الخصاص .3 ات المي دعلة األمانة العامة الح لمة إلى ملاصلة اإلصالحات الم  اشبرب

ماح مني الملزاأبان عناا النص  األول من اللال ة الح لمية الحالية، بما  قمضيه  لك من تقد ر اللسع 

قدددات فددي النصدد  الثدداني مددن هدد ا اللال ددة وضددرورة إطددالق األوراش المرددر عية المم قيددة، وفدداء بمعا

ع كدل مدال رنامج الح دلمي وباالتفداق االتممداعي األخيدر. كمدا تددعل إلدى تعز دز مجالدهدا الملاصدلي 

 فكات وأفراد المجممع بما  سام في بناء الثقة وملاتاة خطابات العدمية.

وفددي نفدد  السددياق، فددإن األمانددة العامددة إ  تنددلا بم ددادرة م مددح المجلدد  الددلطني للحددزب بعقددد 

 لنيده الجدارو، مدن  16اتمماع لجنمه السياسية ولجنمده الم لفدة بالسياسدات العملميدة و لدك  دلس األحدد 
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أتل مناقرة عمل الح لمة من خالل الحصيلة المرحلية، فإناا تدعل مخمل  هيكات الحزب خصلصدا 

 المجالية مناا إلى تنظيم لقاءات تلاصلية ونقاشات سياسية داخلية وتأطير ة خارتية حلل الملضلع. 

يلنية تحية األمانة العامة للصملد ال طللي للرعح الفلسطيني ال طدل ضدد االعمدداءات الصدا .4

لقدل  ب االمم ررة والمي تسمقلو بالدعم األمر  ي المنماك للردرعية األمميدة، والمحيدز اللاضدح لد ع

لفلسدطيني الدولية المي  فمر  أن ت لن داعمة لسالس عادل قائم على دعم الحقدلق المار خيدة للردعح ا

لعمدل علدى اوإنااء االحمالل، وتؤكد با ا المناس ة على كافة م لندات الردعح الفلسدطيني وقدلاا الحيدة 

قدرنص م در صصدفقة التعز ز الم مل اللحدوو لملاتاة كل المؤامرات المي تحاك ضد القضدية والمدي تع

ينية ية الفلسطواحدة مناا، كما تع ر األمانة العامة عن اعمزازها بالمحاس الرعح المنربي من أتل القض

 وبعمل قلاا السياسية والمدنية المي تمرافع في س يلاا.   

ال تنل اادا بالد ناميددة المددي ميدزت عمددل مخملدد  هيكدات الحددزب الملاز ددة والمجاليدة فددي مجدد .5

المنلطددة  ملاصددل، فددي اآلونددة األخيددرة، والمددي تندددرَ فددي إطددار القيدداس بالمادداس الدسددملر ةالمددأطير وال

وتعز دددز  تدددأطير الملاطندددات والمدددلاطنين وت دددل نام السياسدددي،بددداألحزاب السياسدددية، فدددي ضدددرورة   

اسدممرار    ، في وق  اشمدت فيه الحاتة لا ا المأطير والملاصدل فدي  دلانخراطام في الحياة اللطنية

 الم خي  المناجي للعمل السياسي وللايكات المنمخ ة.منطق 

ع وفدي هد ا اإلطدار تددعل األماندة العامدة عمدلس هيكدات الحدزب إلدى االسدممرار فدي االضدطال

اإلنصددات بمااماددا المأطير ددة والملاصددلية وفدداء اللمزاماتنددا المعاقد ددة مددع المددلاطنين فددي الملاصددل و

لمصدالحة ا لك في ت ر   المربية على الملاطندة وتعز دز والمرافع برأن انمظاراتام وقضا اهم، وق ل 

 مع السياسة. 
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