 اشرف أمس السيد فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى على جلسة عمل موسعة بين
مكتب مجلس الشورى ولجنتي االعداد المادي والمضموني للمؤتمر بكامل أعضائهما
وذلك لتنسيق أعمالهما في إطار االستعدادات للمؤتمر العام العاشر المقرر عقده أيام
 00- 02 - 02ماي القادم.
 انتظم على مدى يومين بالحمامات مجلس شورى الحركة ومن اهم نقاط جدول
أعمال المجلس قضية مكافحة االرهاب حسب ما قاله رئيس مجلس شورى حركة
النهضة فتحي العيادي .وفي هذا السياق ،أكد النائب بمجلس نواب الشعب و القيادي
بالحركة عبد اللطيف المكي ان اعداد الئحة خاصة باألمن و في مقدمتها مكافحة
االرهاب يمثل سابقة في تاريخ االحزاب التونسية وهي محاولة للتطوير النوعي
لرؤى حركة النهضة باعتباره معني بالشأن العام .وقال المكي ان حزب حركة
النهضة تكرس عمليا كحزب سياسي منذ قيام الثورة مبتعدا بذلك عن الجانب
الدعوي الذي هو شأن المجتمع و مؤسساته الخاصة ،مضيفا ان الحزب يرفض ان
يكون السياسي محتكرا للجانب الثقافي بأبعاده المختلفة ،كما اكد ايضا ان قضية
التنظم في الجانب الدعوي لبعض االفراد المنتمين للحزب ستكون عملية تلقائية
بحسب ما يختاره االفراد ألنفسهم
 تحت عنوان "في انتظار مصادقة المؤتمر العاشر للنهضة ..االتجاه نحو استبدال
مجلس الشورى بمجلس شورى وطني ووالدة حزب سياسي وطني" كتبت صحيفة
المغرب انه اسابيع قليلة تفصلنا عن موعد المؤتمر العاشر لحركة النهضة ،وإلن
نجحت في تجاوز العديد من النقاط الخالفية ال سيما الفصل بين الجانب الدعوي
والسياسي واالعالن في المؤتمر عن والدة حزب سياسي وطني يختص في الشأن
العام وفي الشأن السياسي وال عالقة له بالنشاط الدعوي الذي سيوكل لمن يانس في
نفسه القدرة على ممارسة هذا النشاط في إطار القانون ولكن خارج أطر الحزب فغن
نقاطا اخرى لم يحسم فيها بعد خاصة انتخاب المكتب التنفيذين هل يكون من المؤتمر
ام من رئيس الحركة الى جانب الحملة االنتخابية للمترشحين
 تحت عنوان "تحوالت في فكر النهضة أم تأسيس لفقه سياسي جديد؟" كتبت فائزة
الناصر في الضمير 'لقد شهد أداء حركة النهضة بعد الثورة منهجا ثابتا مكنها من
توطين الفكر الحركي االسالمي مع معطيات وخصوصية البيئة المحلية للمجتمع
التونسي كمجتمع مثقف ومنفتح على الثقافة المعاصرة ولكن ايضا باستحضار الفكر
االصالحي التنويري لرواد النهضة في تونس وآبائها الروحيين' .وتتابع الناصر 'لقد
طرحت حركة النهضة على نفسها مهاما جديدة تتناسب مع استحقاقات هذه المرحلة

وحملت على عاتقها مسؤولية اإلجابة عن أسئلة التنمية والتحديات الوطنية بأبعادها
المختلفة

