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  الغـــــــــــــــــــــــــــــــب

، االجتماع األسبوعي لألمانة 2018 مارس 5 لـ املوافق/هـ1439 ةاآلخر  مجادى 17انعقد، حبمد اهللا ونعمته، يوم اإلثنني 

السياسي ويف بدايته، استعرض األخ األمني العام يف تقريره السياسي العديد من القضايا واملستجدات اليت شهدها الواقع . العامة

القرار األخري حملكمة العدل األوربية حول اتفاق الصيد البحري، والتحديات واملخاطر النامجة  وكان يف مقدمتها. ي والوطينواحلكوم

حيث جّددت األمانة العامة التأكيد على الرفض القاطع ألي مّس . عنه إزاء السيادة الوطنية ومصاحل بالدنا االقتصادية والسياسية

كما . مشروطة باحرتامه سيادة الوطنية والوحدة الرتابية للمملكة، معتربة ذلك خطا أمحر جيعل من الشراكة مع االحتاد األوريبحبرمة ال

يف املوقف الوطين املتخذ إزاء هذه التطورات، حتت قيادة جاللة امللك حممد السادس حفظه اهللا، داعية إىل ضرورة  ثقتهاعن  تعرب 

مؤكدة اخنراط احلزب إىل جانب القوى الوطنية األخرى يف ، املناورات البئيسة خلصوم قضيتنا الوطنية العادلة مضاعفة التعبئة ملواجهة

  .هذا الورش الوطين اهلام

اللقاءات مع املركزيات النقابية األكثر متثيلية يف إطار جولة جديدة من احلوار األمني العام عند جمريات األخ كما توقف 

األجواء اإلجيابية اليت مرت فيها هذه اللقاءات، وكذا املنهجية اليت اعتمدت والقائمة على اتفاق ثالثي  االجتماعي، حيث قدم

موضحا أنه مت االتفاق على إحداث جلنة حتضريية موكول إليها حتديد جدول أعمال  ،األطراف وثالثي اللجان وثالثي السنوات

  .تعاجلهاوالقضايا اليت س اليت من  املنتظر أن تشكلاللجان 

كما أطلع األخ األمني العام أعضاء األمانة العامة على خمرجات لقاء اهليئة العليا لألغلبية ورؤساء فرقها مبجلسي الربملان، ال 

سيما اخلطوات املتفق عليها من أجل تسريع وترية األداء احلكومي واإلنتاج التشريعي، كما كان هذا اللقاء فرصة إلثارة النقاش األّويل 

  .ل برنامج األغلبية، والذي مت تفويض إعداده واحلسم يف مضامينه إىل اهليئة املذكورةحو 

الذي يتابع كيديا أمام األخ عبد العلي حامي الدين مستجدات ملف ومن جهة أخرى استمعت األمانة العامة لعرض حول 

  .   ألخ عبد العلي يف هذه القضيةواملساندة لدعم توفري كل أشكال ال، وجددت التأكيد على موقف احلزب بالقضاء

ذلك قوانني احلزب، رؤساء بضي شيح من األخ األمني العام كما تقاألمانة العامة بناء على تر  تانتخب، ويف الشأن التنظيمي

ئيسة األخ مصطفى الرميد رئيسا للجنة النزاهة والشفافية واألخت مجيلة املصلي ر  تبعض اهليئات واللجان املركزية، وهكذا انتخب

 والغرف الرتابية باجلماعات احلزب منتخيب عمل تدبري على املشرفة للجنة املناصفة وتكافؤ الفرص واألخ عزيز رباح رئيسا للهيئة

املهنية واألخ سليمان العمراين رئيسا للجنة اإلعالم والعالقات العامة وجلنة العالقات الدولية واألخ حمسن موفيدي رئيسا للجنة 
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مصطفى بابا رئيسا للجنة  واألخ التكوين والتأهيل احلزيباصل الداخلي واألخ عبد الصمد السكال رئيسا للجنة التنظيم والتو 

   .االنتخابات

ألخوين اخبصوص املؤمترات اجلهوية، فوضت و ، برسم السنة اجلاريةالسنوي  هاعلى حتيني برناجمكما صادقت األمانة العامة 

واقرتاح من سريأس  املؤمترات مع الكتابات اجلهوية للحزب، هذه حتديد مواعيد  تابعةمالعام  ألمني العام واملديراألول لنائب ال

  .أعضاء األمانة العامةواألخوات اإلخوة أشغاهلا ويؤطر جلساا االفتتاحية من 

  لسالموا                                                                                              
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