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  الغـــــــــــــــــــــــــــــــب

االجتماع األسبوعي لألمانة العامة  ،م2017دجنرب  21وافق امل ه1439ربيع الثاين  02 انعقد حبمد اهللا وتوفيقه مساء يوم اخلميس
فيها جممل تطورات العمل  كلمة استعرض  العام الدكتور سعد الدين العثماين األمنيخ وِيف بداية اللقاء ألقى األوالتنمية، حلزب العدالة 

السياسي واحلزيب واحلكومي، مؤكدا على أن احلزب سيبقى وفيا خلطه املبين على مواصلة أوراش اإلصالح اهلادفة إىل استكمال البناء 
من سيل األخبار  وحذر. الدميقراطي وتعزيز مناعة االقتصاد الوطين والعمل على تقليص الفوارق بني الفئات واجلهات والعناية بالفئات اهلشة

ليه إ تنسب ن الكثري من األخبار والتصرحيات اليتأمؤكدا ، امللفقة اليت تروج عن احلزب وعن احلكومة، وضرورة التثبت منها قبل تروجيها
 .ما حمّرفة ومشّوهةإما ال أساس هلا و إ ولبعض قيادات احلزب

نسان وباملقاربة التشاركية اليت اعتمدت يف إعدادها، مما جيعل إلحقوق الدميقراطية و لخطة الوطنية للجملس احلكومة  نوه باعتمادكما 
وأكد على أن . املكتسبات اليت حققها املغرب يف هذا اال إىلضافة مهمة يف مسار بناء الصرح احلقوقي الوطين، ومكسبا يضاف إمنها 

  .احلق والقانون وجتاوز جوانب النقص يف هذا االومواصلة تفعيل التزام بالدنا مبقتضيات دولة  ،احلكومة ستعمل على حسن تنفيذها

األمانة العامة على ثقة أعضاء  أبعض فقرات االجتماع وهنشرتاكية تقدم واالمني العام حلزب الد حضر السيد نبيل بن عبد اهللا األوق
احلزب، وأكد أعضاء األمانة العامة اعتزازهم باستمرار الشراكة والتعاون بني احلزبني لتحقيق أهداف اإلصالح السياسي واالقتصادي 

 .واالجتماعي

وتوقفت األمانة العامة على جمريات احلملة اإلعالمية املمنهجة ضد األخ عبد العايل حامي الدين واليت تتضمن اإلصرار على إقحام 
اجلهات اليت تثري تلك  وإن األمانة العامة إذ تعترب أن. امسه يف وقائع ال عالقة له ا، وسبق أن قال فيها القضاء كلمته النهائية وملرات متتالية

تعرب عن تضامنها التام مع األخ حامي الدين، وعن ، فهي االامات املفربكة إمنا دف إىل اإلساءة له وللهيئة السياسية اليت ينتمي إليها
  .دعمها له سياسيا وقانونيا وإعالميا

ن ويف ااملتميز لعملهما من حيث املواظبة واملسامهة يف اللج باألداءريقني الربملانيني ونوهت واستمعت األمانة العامة لتقرير عن عمل الف
العامة على أمهية  األمانةوأكدت . جهزة السنيأيف  العمل الرقايب والتشريعي وخاصة خالل مناقشة مشروع قانون املالية ومشاركتهما الفاعلة

   .يبدورها يف جمال تسريع وترية العمل التشريع مبا ميكنها من القيامانية تعزيز التنسيق بني فرق األغلبية الربمل

شغاهلا أالعامة للحزب بعد انعقاد املؤمتر الوطين واليت انصبت  لإلدارةواستمعت األمانة العامة لتقرير حول خالصات االجتماع األول 
  . ستقبل، وتقرر إعداد تقرير يف املوضوع يعرض على األمانة العامةخالل املرحلة السابقة وتدارس منهجية عملها يف امل أدائهاحول تقييم 

 اهليئاتخاصة ما خيص لمرحلة املقبلة لواملتعلق باالستحقاقات التنظيمية الزمين  لربنامجلمانة العامة اخلطوط العريضة واعتمدت األ
اجتماع اللجنة الوطنية  يف املشاريع والربجمة الزمنيةعرض تعلى أن  طين،وكذا اإلعداد للدورة املقبلة للمجلس الو  االية واهليئات املوازية للحزب

  .2018يناير  07و 06 يومي السبت واألحد عقدهتقرر  الذي
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