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  ھـ1432رجب  15السبت : الرباط                          
                                               م2011 یونیو 18: الموافق لـ

 البيان الختامي   

 الصادر عن  الدورة االستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة ولتنمية

  

يونيو  18موافق  1432رجب  15لسه الوطين يوم السبت عقد حزب العدالة والتنمية دورة استثنائية �  

بالرباط ويف مستهل اللقاء تقدم رئيس ا�لس األخ سعد الدين العثماين بكلمة افتتاحية ذكر فيها بسياق انعقاد  2011

 ا�لس وموضوعه  وهو مدارسة موقف احلزب من مشروع الدستور يف االستفتاء الذي سيتم بوم اجلمعة فاتح يوليوز

2011.  

كما قدم األخ األمني العام للحزب تقريرا  أشار فيه إىل عدد من املعطيات تتعلق مبسار اإلعداد للدستور   

وإسهام احلزب سواء من خالل العرض الذي تقدم به أمام اللجنة االستشارية حول تصوره ملضامني اإلصالح الدستوري 

  .ة اليت تقدم �ا من أجل جتويد النص أو من خالل اآللية السياسية واملالحظات االستدراكي

كما تقدم عضو األمانة العامة األخ مصطفى الرميد بعرض مفصل حول نص املشروع املعروض على االستفتاء   

ومبقرتحات احلزب اليت ضمنها مذكرته اليت عرضها وأودعها لدى اللجنة  1996ومضامينه باملقارنة مع دستور 

  .االستشارية

مارس، ومرجعيات احلزب وأدبياته، ومضامني مذكرة  9اخلطاب امللكي التارخيي ليوم  وباستحضار مضامني  

احلزب اليت تضمنت عددا من املقتضيات اهلادفة إىل بناء صرح دولة دميقراطية من خالل دستور يرتقي مبكانة املرجعية 

لى إمارة املؤمنني، ويرسخ التوجه حنو صيانة اإلسالمية ويعزز مقومات اهلوية املغربية ويرتكز على ملكية دميقراطية قائمة ع

احلريات العامة وحقوق اإلنسان وفصل السلط وضمان التوازن بينها وتوسيع صالحيات الربملان واحلكومة مع االرتقاء 

بالقضاء إىل سلطة مستقلة، وإقرار جهوية متقدمة بضمانات دستورية واسعة وتبين نظام حكامة جيدة وضامنة للتنافسية، 

  نتجة للفاعلية يف تدبري الشأن االقتصادي،وم

وبعد نقاش معمق ومسؤول استحضر خمتلف املعطيات املتعلقة بالسياق السياسي أو بنص املشروع املطلوب   

باملائة، أن يصوت احلزب باإلجياب لصاحل  89.87التصويت عليه، قرر ا�لس الوطين بالتصويت السري وبنسبة 

  : ة يؤكد ا�لس على ما يليوباملناسب. الدستور اجلديد

عدد مهم من مضامني مذكرته  خبصوص فصل ليسجل بإجيابية ما تضمنه مشروع  الدستور من مقتضيات استجابت  ـ 1

  السلط واستقاللية القضاء وإقرار املسؤولية الكاملة للحكومة عن براجمها، وإقرار اجلهوية املوسعة ووضع مبادئ 

التشاركية  والتنصيص على عدد من احلقوق واحلريات األساسية، مما سيفتح ا�ال واسعا ومؤسسات وآليات الدميقراطية 

يف حالة  - لالنتقال إىل عهد امللكية الثانية وسيضع الشروط الدستورية واملؤسساتية وآليات احلكامة اليت ستمكن بالدنا 

  من تعزيز االنتقال الدميقراطي املوعود؛ - تفعيلها 
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ن الدستور املعروض لالستفتاء يعكس توافقا بني خمتلف املكونات السياسية وا�تمعية اليت شاركت يف بالنظر إىل أ  ـ 2

مشاورات وضعه، وبالنظر ملا تضمنه من آليات جتعل املراجعة الدستورية املتواصلة ممكنة، فإن  ا�لس الوطين يؤكد أن 

نضاله من أجل تطوير النص الدستوري مبا يؤدي إىل أن ميكن املغرب من  التقدم املتواصل حنو بناء احلزب سيواصل 

  متواصل للنموذج الدميقراطي األمثل؛ 

وإذ يؤكد ا�لس الوطين على أمهية هذه اللحظة اليت ستمكن بالدنا من إطار مرجعي حاضن بالقوة لإلصالح ومهيئ  ـ 3

، فإنه يؤكد أن أي نص دستوري مهما تكن جودته  لن يؤيت مثاره املرجوة يف غياب ثقافة لشرطه الدستوري واملؤسسايت

دميقراطية وروح دميقراطية تسري يف مفاصل الدولة وا�تمع، ودون فاعلني سياسيني دميقراطيني وأكفاء قادرين على تنزيل 

  طية لنصوصه؛مضامينه على أرض الواقع، ومن خالل  الدفاع عن أكثر التأويالت دميقرا

يؤكد ا�لس الوطين على األمهية االستعجالية للمضي يف إقرار إجراءات تعزيز الثقة، وهو ما يقتضي مواصلة اإلفراج  ـ 4

غري املتورطني يف أعمال إجرامية، ويدعو إىل القطع النهائي مع  2003ماي  16عن املعتقلني على خلفية أحداث 

االقتصادية واستخدام أجهزة الدولة واإلدارة خلدمة حساسيات سياسية ضيقة، وإعادة منطق التحكم  يف احلياة السياسية و 

املشروع السلطوي التحكمي،  وتوسيع جمال  يفانتشار رجال السلطة وإبعاد الفاسدين ومن ثبت تورطهم يف االخنراط 

ومتابعتهم مبقتضيات من  احلريات العامة، ودمقرطة اإلعالم وحرية الصحافة  والكف عن تكميم أصوات  الصحفيني

القانون اجلنائي، ويعلن تضامنه مع كل الصحفيني ضحية متسكهم حبقهم يف اإلخبار والتعليق واالستقالل ويطالب 

  باإلطالق الفوري لسراح الصحفي رشيد نيين؛

ومصداقية املؤسسات  يؤكد أن طريقة تدبري االنتخابات القادمة تضع ا�تمع والدولة أمام امتحان النزاهة والشفافية ـ 5

االنتخابية، وهو االختبار األول ملصداقية الدولة يف التعاطي مع اإلصالحات الدستورية املعتمدة ومدى صدق إراد�ا 

السياسية يف اإلصالح، ويؤكد أن ذلك هو املؤشر العملي على التجاوب اإلجيايب واخلالق مع رياح التغيري اليت هبت على 

وإن أي انتكاسة ال قدر اهللا، ستكون هلا عواقبها الوخيمة وستفرغ . لب ا�تمع واحلركة الشبابيةالعامل العريب ومع مطا

اإلصالحات الدستورية من حمتواها وتقلل من جدواها ورسالتها، مما يقتضي توفري كل الضمانات القانونية والتنظيمية من 

يف النتائج وصناعة اخلرائط السياسية وتدخل اإلدارة يف  أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن منطق التحكم القبلي

  توجيه العمليات االنتخابية ويف صناعة التحالفات واألغلبيات؛

يدعو ا�لس الوطين خمتلف فئات الشعب املغريب إىل التصويت لصاحل مشروع الدستور اجلديد، إجناحا للتطور  6

  . واستقرارها، ويعزز وحد�ا ومناءها، وحيفظ مكانتها اجلهوية والدولية الدميقراطي الذي تشهده بالدنا، ومبا حيفظ أمنها

  

  الرئیس                                                                    
 

      سعد الدین العثماني.د                                                       


