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  2017دجنرب  07ه املوافق  1439ربيع األول  18: الرباط يف

  الغـــــــــــــــــــــــــــــــب

توجيه بحلزب العدالة والتنمية  العامة مانةألل اجتماع 2017 دجنرب 7 ل وافقه امل 1439ربيع األول  18 اخلميس يوم مساء انعقد

املتعلق  الرائجاملوضوع  ةشقانم جلأ من ،العمراين سليمان األستاذنائبه  ورئاسةاألستاذ عبد اإلله ابن كريان  العام منيألامن األخ 

 النظام هذا هلا خوله الذي األساسي النظام تفسري يف احلق على بناء هلا، تفسري وتبين للحزب األساسي النظام من 105 باملادة

 .منه 104 املادة مبوجب

 املوقف مثّنت حيث ،القدس ىلإ بالده سفارة نقل بشأن ترامبدونالد  األمريكي لرئيسا قرار عند البداية يف العامة األمانة وتوقفت

بعقد جلسة  الربملانأيضا قرار و وكذا خمتلف املبادرات الرمسية ذات الصلة  واحلكومة امللك جاللة عنه عرب كما املغربية للدولة الرمسي

  .احلية قواه بكافة املغريب اتمعم به ما عرب عنه وقاو  عمومية لسيه للتضامن مع القدس الشريف

 استفزازية خطوة يشكل القرار هذا أن من صحافية تصرحيات يف العام األمني خألا عنه عرب الذي املوقف دؤكوت تثمن املناسبة وذه

 الصهاينة عيس وأن طبيعتها، يغري ولن أهلها من القدس خيتطف ولن شيئا، الصراع أصل من يغري لن اسرتاتيجيا خطا وميثل

 .التاريخ مع يصمد لن الذي الغلبة منطق يف يدخل بالقوة ا لالستئثار

 الصهونية الغطرسة وجه يف البطويل صمودهم على خاصة لمقدسينيلو  الفلسطيين لشعبل حتيتها باملناسبةاألمانة العامة  وتوجه

 10 املقبل األحد يوم املغريب للشعب وطنية مسرية بتنظيم الفورية باملبادرة وتنوه ،اجلائر األمريكي القرار ضد فئاته كافة تالحمعلى و 

 .املسرية هذه يف املكثفة املشاركة إىل ومتعاطفيه احلزب مناضلي كافة وتدعو دجنرب

 تقدمي جلأ منهااجتماع عقدب العام منيألا مببادرة التنوية علىالعامة  مانةألا عضاءأ مجعأ فقد االجتماع مبوضوع يتعلق فيما ماأ

   .األساسي النظام من 105 للمادة تفسري

 :اآليت القرار ىلاألمانة العامة إ خلصت التصويتمث  التداول دوبع

 والكتاب الوطين الس ورئيس العام األمني ملسؤوليات بالنسبة فقط واليتني قاعدة اعتمد قدحزب العدالة والتنمية  نإحيث " 

 تعديالت يف تغيري أي عليها يطرأ مل اليت القاعدة وهي ،2004 سنة املنعقد اخلامس الوطين متراملؤ  منذ اإلقليميني والكتاب اجلهويني
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ْؤمتََرْينِ  2006 سنة املنعقد االستثنائي الوطين املؤمتر خالل األساسي النظام
ُ
 2008 سنيت املنعقدين والسابع السادس الوطنيني وامل

 الواليتني استنفد قدبن كريان اله إلألستاذ عبد اا للحزب احلايل العام األمنياألخ  نأكد ؤ األمانة العامة ت فإن التوايل، على 2012و

 ".  للحزب األساسي النظام يف املقررتني

، للحزب الثامن الوطين مترؤ امل حمطة إجناح جلأ من اءوبن  جيايبإ بنفس التعاطي مواصلة على عزمهم العامة مانةألا عضاءأ وجدد

 يظل نأ يف مالآ من عليه معلق هو ومااحلزب  من منتظر هو مبا تليق ناجحة، حمطة تكون نأ جلأ من للتعاون املؤمترين كافة ودعوا

   .وبتماسكه بوحدته املرتبصني على الفرصة يتوتفو  دميقراطية، بطريقة والتقديرات راءآلا يف االختالف إدارة يف مثاالحزبا إصالحيا و 

  والسالم 
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  :اإلمضاء

  العمراني سليمان.ذ

  العام مينألا نائب


