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  -البیان الختامي للمجلس الوطني 
  

و 29ادیة یومي السبت واألحد بحمد هللا وتوفیقھ المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمیة في دروة عانعقد 
   .، بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنیقة2006ینایر  01و  2005دجنبر  31الموافق  1426القعدة  ذي 30

بأجواء روحانیة وأخویة ) دورة الشھید الدكتور عبد هللا برو(قدت تحت شعار وتمیزت الدورة التي انع
  .ومثمر، كما تمیزت بنقاش عمیق وصریح من أجل الوطناستحضرت معاني الشھادة والتضحیة 

وتمیزت الجلسة االفتتاحیة بالكلمتین التوجیھیتین لألخ الرئیس المؤسس الدكتور عبد الكریم الخطیب 
  رغم ظروفھما الصحیةلحضور على اللمجلس الوطني األخ بنعبد هللا الوكوتي اللذین حرصا وللرئیس الشرفي 

مناسبة أیضا استمع  رئیس حزب القوات المواطنة وكانت   الحجوجي عبد الرحیم زت بكلمة للسیدكما تمی 
  .سعد الدین العثماني فیھا أعضاء المجلس الوطني للتقریر السیاسي الذي ألقاه األخ األمین العام للحزب الدكتور

میزانیة خالل العن تنفیذ  إلى تقریر حول أداء الحزب وتقریر األولى واستمع المجلس في جلستھ العامة
تدارس خالل أعمال كما تلت ذلك مناقشة عامة  ، و2006سنة نیة وعرضا حول مشروع میزا 2005سنة 

دي الى تعمیق حریة الدیمقراطیة الداخلیة في بما یؤ أعمال المجلس الوطنيوتطویر  الورشات ورقة حول تنظیم
وواصل  2007وورقة حول الحكم الذاتي ومذكرة حول االنتخابات التشریعیة لسنة  حزب العدالة والتنمیة،

  .وتقریر أداء الحزب 2006مدارسة التقریر المالي ومیزانیة الحزب لسنة 
  . اتھاوصادق المجلس في جلستھ الختامیة على تقاریر الورشات وتوصی

  : المجلس الوطني على ما یلي وفي ختام أشغالھ أكد
تجدید تأكیده على الثوابت والمقومات الوطنیة المتمثلة في اإلسالم والوحدة الوطنیة والملكیة  .1

 .الدستوریة القائمة على إمارة المؤمنین
لزم ذلك من التزامھ المتواصل بالنضال من أجل استكمال صرح البناء الدیمقراطي في الغرب وما ی .2

المؤسسات واحترام حقوق اإلنسان والحریات  دور إصالحات دستوریة وسیاسیة تمكن من ترسیخ
وجب أن  2007مؤكدا أن االنتخابات التشریعیة لسنة لمكتسبات من أي ردة أو تراجع، وتحصین ا

تزوید ، وأن تقطع من كل أسالیب التدلیس والتشكل فرصة تاریخیة لتحول دیمقراطي حقیقي ومكتمل
 .ة الشعبیة ومدخال لتناوب دیمقراطي حقیقيادلإلر

تعبئتھ من اجل تثبیت سیادة المغرب على صحرائھ المسترجعة الالتواصل واستمرار تأكیده على  .3
والتصدي لكل المؤامرات التي تستھدفھا ومن اجل استكمال وحدتھ الترابیة واسترجاع ثغوره 

ویدعو الى رفع الحصار عن المحتجزین عمرة، المغتصبة وأراضیھ المستقطعة وجزره المست
والمحاكمة الدولیة للمسؤولین عن تعذیب المغاربة في تندوف والتحقیق في مصیر المختطفین 

في الخاطئة  مقارباتمراجعة شاملة لل إلىبھذه المناسبة ویدعو ومعاناة  األسرى المحتجزین، 
ھة على مراكمة امتیازات للبعض والتي بنیت من ج التعامل مع قضیة صحرائنا المسترجعة

األكبر من السكان ومن جھة أخرى إلى مقاربة قطاع للاالجتماعي واالقتصادي والسیاسي  والتھمیش
عن أجواء التذمر واالحتقان االجتماعي الذي أمنیة قمعیة في التعامل مع االحتجاجات الناشئة  

لدعایة االنفصالیة وإن المجلس إذ یؤكد الوحدة الترابیة الى استغاللھ من أجل تصعید اخصوم یسعى 
على ضرورة مراجعتھ شاملة للملف تقوم على التدبیر الدیمقراطي والحوار والتفاھم وبعث جو الثقة 

والحق واالحترام المتبادل بین السكان والمؤسسات یؤكد على ضرورة احترام حریة الرأي والتعبیر 
 .الحق في المحاكمة العادلةالتنظیم والتظاھر واحترام القانون وضمان في 
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والمجلس الوطني إذ یثمن دعوة جاللة الملك بمناسبة الذكرى الثالثین للمسیرة الخضراء إلى فتح 
ویؤكد  ،األقالیم تلك مشاورات مع أبناء األقالیم الجنوبیة ومع األحزاب السیاسیة حول الحكم الذاتي في

موسعة تمكن سكان الجھات من ممارسة حقھم في لھ أن طالب باعتماد نظام جھویة  سبق أن حزبنا قد
العامة سواء بتنظیم األمانة إدارة شؤونھم المحلیة عن طریق ھیئاتھم التنفیذیة والتشریعیة یثمن مبادرات 

 یومین دراسیین في مدینة العیون ودعوتھ لتنظیم ندوة دولیة في الموضوع أو على مستوى الدور
  .زیارات لدول أوروبیة وغیر أوروبیة ب فيفد الحزالدبلوماسي الذي یقوم بھ و

والمجلس الوطني إذ یعید التأكید على تثمینھ للخطوات اإلیجابیة التي تحققت في مجال حقوق  .4
والخالصات والتوصیات التي انتھت إلیھان  .اإلنسان ومنھا تأسیس ھیئة اإلنصاف والمصالحة

من أجل عدم الدستوریة والتدابیر القانونیة والثقافیة إدخال جملة من اإلصالحات  الدعوة إلى ومنھا
لحقوق اإلنسان لبلدنا یؤكد على أن معالجة ماضي االنتھاكات وإنصاف سیمة تكرار االنتھاكات الج

المتضررین ینبغي أن تكون شاملة لجمیع االنتھاكات التي عرفھا المغرب منذ االستقالل الى الیوم، 
 16لة معالجة التجاوزات الحقوقیة التي أعقبت األحداث اإلرھابیة لـ وفي ھذا العدد یدعو إلى مواص

تھم من بینھم األخ یوسف أوصالح، عضو ماي واإلفراج عن كافة األبریاء الذین تأكدت براء
المجلس الوطني، والتصدي لغیرھا من االنتھاكات والتجاوزات المتعلقة بالحریات العامة واستمرار 

 .بسبب التعبیر عن الرأي أو خوض نضاالت اجتماعیةاالعتقاالت والمحاكمات 
وعلى المستوى االقتصادي واالجتماعي یعبر المجلس ن قلقھ من استمرار تردي الوضع  .5

االقتصادي واالجتماعي بسبب فشل الحكومة الحالیة في وضع المغرب على سكة اإلصالحات 
د المالي واإلداري والسیاسي الكبرى وعلى رأسھا حمایة المال العام وترشیده ومحاربة الفسا

على حساب التوازنات  الحفاظ على التوازنات المالیة الكبرى حس وارتھان التدبیر الحكومي لھا
. وضعف تأھیل االقتصاد المغربي بصفة عامة والمقاولة المغربیة بصفة خاصةاالجتماعیة 

لتنمویة، والتردد والضعف ا لیة ومندمجة في التعاطي مع القضایاواالنتظاریة وغیاب مقاربات شمو
مع ناھبي المال العام واللجوء بالمقابل إلى تحمیل المواطنین الممیز للعمل الحكومي والتساھل 

مضافة المستضعفین من أبناء الشعب المغربي تحمالت إضافیة بسبب فرض الضریبة على القیمة ال
ولد  لمواد األخرى، كل ذلكبالرفع من سعرھا بالنسبة لعدد من اود بالنسبة لمجموعة من الموا

اقتصادیة واجتماعیة ھشة تمیزت بتكریس الفوارق المجتمعیة وتوفیر أرضیة خصبة أوضاعا 
االجتماعیة من إقصاء وفقر وأمیة وھشاشة اجتماعیة وھجرة سریة الموبقات لتنامي الشرور و

ة وصلت إلى ان التطرف بمختلف أشكالة وألوانھ وتعبیرات احتجاجیومخدرات وارتماء في أحض
 .أشكال خطیرة تبرز حجم اإلحباط والیأس بسبب سوء التدبیر الحكومي

للحزب ویحیي مبادراتھ النضالیة الرامیة الى مواجھة یثمن المجلس الوطني عمل الفریق النیابي  .6
السیاسة الحكومیة الساعیة الى تھمیش البرلمان وإضعاف دوره والتدخل في صالحیاتھ من خالل 

رقابة على العمل الحكومي وسوء التدبیر في تقدیم مشاریع ومقترحات القوانین التھرب من ال
المیة والتقاریر اإلخباریة كا والتعتیم اإلعالمي على بعض أشغال المجلس والتحیز والتغطیات اإلع

یحیي منتخبي العدالة والتنمیة في المجالس الجماعیة، سواء في التسییر أو المعارضة الذین قدموا 
مشرفة في حسن التدبیر وخدمة الصالح العام والتضحیة ونكران الذات، كما یدین الحمالت  نماذج

التشویھیة المغرضة والفاشلة التي شتنھا بعض الجھات السیاسیة واإلعالمیة، كما یعلن تضامنھ مع 
اإلخوة بوبكر بلكورة رئیس مجلس بلدیة مكناس واألخ عبد العالي أبو ربیع رئیس مقاطعة 

 .صي واألخ لحسن شاكیرا رئیس بلدیة اخنیفرةالبرنو
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تجدید تضامنھ مع الشعبین الفلسطیني والعراقي في نضالھا المتواصل ضد اإلرھاب الصھیوني  .7
كید حقھا في المقاومة إلى غایة استرجاع حقوقھا المغتصبة، وتضامنھ مع أواالحتالل األمریكي مع ت

یة، كما یدعو مختطفي المواطنین المغربیین كل شعوب المنطقة في مواجھة التھدیدات األمریك
إلى سراحھما باعتبار ذلك مطلبا لكافة شرائح  بوعالمعبد الكریم محافظي وعبد الرحیم السیدین 

الشعب المغربي التي خرجت في أكثر من مناسبة في مسیرات ملیونیة تضامنا مع الشعب العراقي 
   .في محنتھ

  


