
 
 

 

 العامة ألامانة
 

 الغـــــــــــــــــــــب

لقاء عادي   1172أكتوبر  17ه موافق  7347محرم الحرام  7انعقد بحمد هللا وتوفيقه مساء يوم ألاربعاء 

تدارست فيه عددا من القضايا السياسية برئاسة ألاخ ألامين العام ألاستاذ عبد إلاله ابن كيران، لألمانة العامة 

 .والتنظيمية

ة املساواة الصادرة في تقرير املجلس الوطني لحقوق الانسان تحت عنوان: "وضعي وتوقفت عند التوصية

 في املغرب
ً
منه والتي تدعو إلى تعديل مدونة ألاسرة كي تمنح حقوقا متساوية للمرأة  71" في الفقرة واملناصفة

ور وتتعارض تعارضا والرجل في مجال إلارث !!! مؤكدة أنها دعوة غير مسؤولة تتضمن خرقا سافرا ألحكام الدست

نفسه الذي تحيل عليه التوصية املذكورة، حيث إن الفصل  71مضمون الفصل  خاصةبينا مع أحكامه و 

  ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة. املذكور يؤطر املساواة بين املرأة والرجل

في افتتاح  ين ومنطوق الخطاب امللكي الساميكما تمثل التوصية املذكورة تجاوزا ملؤسسة إمارة املؤمن

بوصفه أميرا للمؤمنين ال يمكن أن يحل ما حرم  الذي أكد فيه جاللة امللك أنه  1114السنة التشريعية لسنة 

قطعية الثبوت والداللة نصوص قرآنية مواضيع تنظمها هللا أو يحرم ما أحل هللا، كما تفتح جدال عقيما حول 

  إلارث.كموضوع 

ومن جهة أخرى تدارست ألامانة العامة طلب الدكتور عبد العلي حامي الدين عضو ألامانة العامة املتمثل 

في اعتذاره عن رئاسة فريق العدالة والتنمية بمجلس املستشارين واستمعت إلى الاعتبارات الذاتية واملوضوعية 

 ليه، وقررت الاستجابة له.إالتي دفعته 

لعامة عن تقديرهم للدوافع النبيلة التي كانت وراء الاعتذار ومنها تفويت الفرصة وقد عبر أعضاء ألامانة ا

 ابةعلى بعض الجهات التحكمية التي تواصل استهداف الدكتور حامي الدين باعتباره من القيادات الحزبية الش

رة،فضال عن هيئة ألاخي املتألقة من خالل ترويج ادعاءات باطلة والعودة إلى ملفات قال فيها القضاء كلمته

  إلانصاف واملصالحة.

أعضاء ألامانة العامة تضامنهم املطلق مع ألاخ عبد العلي ضد حمالت الكذب والافتراء  أكدكما 

والتحريض التي تستهدفه من حين آلخر، وعن مساندته في القيام بدوره النضالي من أجل تعزيز املسار 

    والتصدي له.الديمقراطي وفضح التحكم بجميع صوره وأشكاله 

   

 م1172 أكتوبر 11 املوافق هــ، 7347 محرم 11 الخميس: في بالرباط وحرر 
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