
 

 األمانة العامة

 2017نونرب  09ه املوافق  1439صفر  02الرباط يف: 

 الغـــــــــــــــــــــــــــــــب

خ لألوبعد استماعها لكلمة تقدميية  2017نونرب  09ه املوافق  1439صفر  20بتاريخ اجملتمعة العامة اجملتمعة  األمانةن إ
وتوجيههم مبا يرفع من جاهزيتهم النضالية ويعزز ثقتهم يف  املناضلني تأطرييف وليتها السياسية ؤ واستحضارا ملس، العام األمنينائب 

  .م على جتاوز التحديات والصعوباتقدرة حزهب
والعمل  لعمل على حفظ التماسك التنظيمييف تفعيل ما ورد يف البالغ الصادر عن اجمللس الوطين بدعوته لوليتها ؤ وقياما مبس

والقيام به شروطه  ي العمل على توفريينبغ ما وهوللمرحلة قراءة مجاعية وتقييم شامل امتالك و على جتاوز تداعيات املرحلة السابقة 
 .يف الوقت املناسب

كافة الشروط  يف توفري   ومسؤوليتها ،لوجيستياو  وماليا عالمياإو قانونيا تنظيميا و و للمؤمتر سياسيا  التحضري ألولوية أيضاوبالنظر 
 .التحضريية للجنة التمهيدية عمالألا اعتمادولية وخاصة ؤ لالضطالع بتلك املس

 :على ما يليكد ؤ ة بعد نقاش صريح ومسؤول تالعام األمانةن إف
 إجناح على مجاعي وحرص إجيايب بنفس الوطين واملؤمتر الوطين للمجلس توجهال على بالعمل هائأعضاتزام كافة ال (1

 اإلصالحي اضطالعه بدوره مواصلةيف أمل ، وحيقق ما هو معقود عليه من ووحدته يعزز حلمة احلزب ومبا احملطتني هاتني
 .واستقاللية القرار احلزيبراطي متيزه كنموذج يف التدبري الدميقمواصلة و 

 يتخذال أشرط  ،إجيايبوتنوع  ودليل نضجوصحية ن االختالف يف وجهات النظر هو ظاهرة حيوية أعلى  التأكيد (2
  .نزاهتهم يف تشكيكو الأ ونياهتم األشخاصيف ذريعة للطعن 

املناسبة للحوار بني وجهات النظر ن فضاءات احلزب ومؤسساته هي الفضاءات أيف هذا الصدد األمانة العامة تذكر و 
حفظ أمانة اجملالس واالنصاف و  حتري الصدق باملقتضيات القانونية واألخالقية الناظمة لعمل احلزب واملتمثلة يف  يف التزام   املختلفة

  . خارجهاداخلها و راء آلتعبري املسؤول عن اوال والتداول داخل اهليئات
 قراريف احملصلة  هو بغض النظر عن تقييم  بعض جزئياته وتفاصيله وتدبريه احلكومةيف املشاركة قرار ن أعترب ت (3
 .رناو صبح قضية تقع خلف ظهأنه أو  ولية مشرتكةؤ مسو مجاعي 



 

 األمانة العامة

ليها إاملرفوعة  السياسية والتنظيمية القضايا حول العامة األمانة داخل معمق نقاشو  هادئحوار  تنظيمعلى  العزم (4
طار إويفي االحرتام املتبادل  نطاق يف هافي النظر وجهاتخمتلف  عن التعبري يف احلق حفظ مع، من قبل اللجنة التحضريية للمؤمتر

 .هأعالاليها  املشار الضوابط
يف دعم احلكومة لالطالع بالتزاماهتا واملتمثل  الوطين اجمللس عن الصادر املوقف علىها تأكيدالعامة  األمانةجتدد  (5

ت على االضطالع الوقيف هذا اجملال وحرصهما يف نفس للحزب ، وحتيي باملناسبة ما يقوم به الفريقان الربملانيان جتاه املواطنني
 .رقابية وتشريعية أدوارمة من ألالكامل مبا تلزمهما به النيابة عن ا

 والسالم

 2017نونرب  09ه املوافق  1439صفر  02وحرر بالرباط يف: 

 اإلمضاء:
 األمين العام

                    
 عبد اإلله ابن كيرانذ.  

 

 

      


