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  ــالغــــبـ

 
العامة حلزب العدالة والتنمية تقدم  لألمانة  لقاء عادي  2016  أبريل  27 املوافق ه1437  رجب  19 انعقد مساء يوم األربعاء

لكي العام للحزب بتقرير سياسي حول تطورات القضية الوطنية واملواقف احلازمة الواردة يف اخلطاب امل  األمني يف مستهله السيد
الوضع السياسي الداخلي ومسار احلوار عن فضال عن استعراض عدد من املعطيات  ،التعاون اخلليجييف قمة جملس 

حتسني دخل الشغيلة يف إطار اإلمكانيات املالية للدولة، مع التوقف عند بعض  إىل  االجتماعي والعرض احلكومي اهلادف
والتصاعد امللحوظ يف ج كيل االامات الباطلة وحتريض وزارة !!   2011  يف نتائج انتخابات   التصرحيات اخلطرية املشككة

التشريعية، والركوب على االحتجاجات الفئوية  أجل عرقلة سري العملية  الداخلية على فتح التحقيقات، واصطناع املشاكل من
 .احلكومية  األغلبية بني مكونات لإليقاعواالجتماعية والسعي 

زب واملكتب السياسي حلزب التقدم ــة للحــــالعام  ةــــــاألمان  الذي مت عقده بني اوريــلتشا اءـاللق  بأمهية رـذك كما
مع املكتب   2016 أبريل 28  واملواقف الواضحة الواردة يف البالغ املشرتك واللقاء الذي سيعقد مساء يوم اخلميس واالشرتاكية

 .السياسي حلزب احلركة الشعبية يف نفس االجتاه

العامة حلزب العدالة   األمانة  العام والقضايا التنظيمية املعروضة عليها فإن  األمني ول يف مضمون تقرير السيدوبعد التدا
  :والتنمية تؤكد ما يلي

تنويهها مبا ورد يف اخلطاب امللكي خالل انعقاد قمة جملس التعاون اخلليجي وتبنيها الكامل للمواقف الواضحة   - 1
والتحديات املشرتكة واالستهداف الذي يواجهه املغرب وتلك  وخاصة ما يتعلق بتأكيد االستثناء املغريبفيه،   والصارمة الواردة

أجل التصدي لكل املناورات اليت تستهدف   الدول سواء بسواء، وتؤكد جتند احلزب وكافة مناضليه وراء جاللة امللك من
باملوقف التضامين الواضح   االخنراط يف هذا املسار كما تنوه  وتعلن مواصلتها. وحدتنا الرتابية ومنوذجنا املغريب املتميز

والداعم ملغربية الصحراء، ومساندا ملبادرة احلكم الذايت اليت    اخلليجي الوارد يف البيان اخلتامي للقمة  جملس التعاون  لدول 
  .تقدم ا املغرب، كأساس ألي حل هلذا النزاع اإلقليمي املفتعل

كدته أ، وهو ما وتصدرها عن جدارة 2011 رد يف تصرحيات مشككة يف فوز حزبنا بانتخاباتاستنكارها ملا و  - 2
عليها املغرب   أقدم السياسية اليت  اإلصالحات واعتبارها تصرحيات خطرية تشكك يف مصداقية  خرية،االنتخابات اجلماعية األ

مصداقية الدولة والتزاماا مبا فيها  ، ويفتميزكيكا يف منوذجنا املغريب املومصداقية االستشارات السابقة والالحقة وتش
يف إطار احلكم   أو يف إطار اجلهوية املوسعة  أو سكان األقاليم اجلنوبية يف االستشارات االنتخابية السابقة إشراك مصداقية

قرآن الكرمي اليت وقناة حممد السادس لل بإذاعةالتعريض   مت فيها أخرى إىل الذايت املقرتح من قبل املغرب، تصرحيات تضاف
بنشر  واامها   نـأمري املؤمني ة لتوجيهاتـاخلاضع ةـاإلسالمياف والشؤون ـإشراف وزارة األوق تعمل ضمن

  .من اخلرجات املرتبكة وغري مسؤولة  ذلك وغري !!!  واستعماله وتروجيه رفع جترمي زراعة القنب اهلندي  إىل  والدعوة  !!التطّرف
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كما  األخرية  يف اآلونة قيادة احلزب التحكمي إليها تلجأ أصبحت الوشاية والتحريض اليتألساليب   استهجاا   - 3
  .يف تورط احلزب الواضح يف افتعال قضية عمدة الرباط الشأن وقع

بتدخل فإا مقتنعة اقتناعا وثقتها يف مسار التحقيق القضائي،  العامة على احرتامها للسلطة القضائية األمانة تعرب  وإذ
ن كل القرائن أتعرب عن اقتناعها التام بل  إاو   يف فربكة امللف، مما ليس جديدا يف ممارسات التحكم، ي احلزب املذكورأياد
شتنرب، ومنشؤها عجز معارضة احلزب   4  انتخابات نتائج بقضية ذات طبيعة سياسية هلا صلة بتداعيات  يتعلق   األمر  أن  تفيد

أساليب الوشاية  إىل  -بلطجية لعرقلة سري الس  أعمال بعد جتريب - اءة، وجلوءها التحكمي عن القيام بدور املعارضة البن
   .بطريقة مشبوهة  إليها  وتسريب معطيات شخصية مت الوصول  والتحريض واستخدام 

حممد   األستاذ ملا ورد يف البالغ التحريضي الصادر عن احلزب املذكور يف حق  املناسبة عن استنكارها   تعرب بنفس   - 4
لعالقة  اإلساءة  إىل  الوشاية واختالق االامات والصيد يف املاء العكر والسعي  العامة سريًا على نفس النهج،  األمانة  يتيم عضو

وهو كالم عار   واملعاصرة   األصالة  دول اخلليج بتمويل حزب واالدعاء الكاذب باام  بالدنا بدول جملس التعاون اخلليجي ،
  .يتيم األستاذ  ند له فيما كتبهوحتريض تافه ال س  من الصحة

العمل احلكومي والتعريف باجنازاته من خالل مواصلة التواصل املباشر مع املواطنني   تؤكد عزمها على مواصلة دعم    - 5
وتعزيز رصيد الثقة اتمعية يف التجربة احلكومية كما تعرب عنه خمتلف املؤشرات، كما تؤكد عزمها على مواصلة اإلسناد 

 أن  أجل احلكومية، والعمل من  األغلبية املفتوحة ومواصلة التنسيق والتعاون يف إطار  اإلصالح  والتشريعي ألوراش السياسي
تكون االنتخابات التشريعية القادمة تعزيزا للمسار الدميقراطي وتكريسا للنموذج املغريب باعتباره اجلواب الوطين الداخلي الذي 

  .ت واالستهدافاتمن خالله ميكن مواجهة كافة التحديا
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