األمانة العامة

ﺑــــﻼﻍغ
ع ##قدت األم ##ان ##ة ال ##عام ##ة لح ##زب ال ##عدال ##ة وال ##تنمية بح ##مد اهلل وت ##وف ##يقه اج ##تماع ##ها األس ##بوعي ال ##عادي ي ##وم
الخ##ميس  15ربيع ال##ثاني 1436هـ امل##واف##ق لــ  5ف##براي##ر 2015م ،ت##دارس##ت خ##الل##ه مج##موع##ة م##ن ال##قضاي##ا
السياسية والتنظيمية.
وب#عد االس#تماع إلى ك#لمة األخ األم#ني ال#عام ،ت#وق#فت األم#ان#ة ال#عام#ة ع#ند وق#ائع ج#لسة امل#ساءل#ة الشه#ري#ة
ل#رئ#يس ال#حكوم#ة م#ؤك#دة على أه#ميتها كلح#ظة س#ياس#ية ت#سهم في إع#ادة االع#تبار ل#لسياس#ة واله#تمام امل#واط#ن
وت## # #تبعها م## # #ن ل## # #دن ال## # #رأي ال## # #عام ال## # #وطني على ال## # #رغ## # #م م## # #ن ك## # #ل امل## # #حاوالت ال## # #رام## # #ية الى إف## # #راغ## # #ها م## # #ن
م##حتواه##ا ،والته##رب م##ما ت##فرض##ه ه##ذه اللح##ظة ال##دس##توري##ة م##ن اس##تحقاق##ات ال##حوار ال##سياسي امل##وض##وعي
وامل#ساءل#ة ال#حقيقية امل#بنية على ق#وة إق#تراح#ية م#غنية ل#لعمل ال#حكومي م#ن ق#بل م#كون#ات ال#برمل#ان وخ#اص#ة ف#رق
امل## #عارض## #ة ،وأك## #دت على أن الح## #زب ينبغي أن ي## #واص## #ل خ## #طه ال## #داع## #م مل## #سار اإلص## #الح وال## #تصدي ل## #بعض
الحاملني بأزمنة التحكم في اإلدارة والعبث باألحزاب.
ك##ما ت##وق##فت األم##ان##ة ال##عام##ة على س##ير ع##ملية ال##تسجيل في ال##لوائح االن##تخاب##ية ون##وه##ت ب##الح##ملة ال##وط##نية
ال#جادة لش#بيبة ال#عدال#ة وال#تنمية ال#رام#ية إلى ت#حفيز الش#باب وع#موم امل#واط#نني م#ن أج#ل ال#تسجيل في ال#لوائح
االن##تخاب##ية داع##ية ج##ميع ال##هيئات امل##جال##ية للح##زب إلى م##ضاع##فة ال##جهود م##ن أج##ل ال##تحسيس ب##أه##مية ع##ملية
ال## #تسجيل ودوره## #ا في إن## #جاح االس## #تحقاق## #ات ال## #قادم## #ة ،وث## #منت ع## #ملية اإلش## #راف ال## #سياسي وع## #مل ال## #لجنة
ال#حكوم#ية التي ك#لفت ب#متاب#عة ال#تحضير ل#لعمليات االن#تخاب#ية وت#وف#ير س#ائ#ر الش#روط م#ن أج#ل ن#جاح#ها م#ؤك#دة
ان ن ##جاح االن ##تخاب ##ات ال ##قادم ##ة وض ##مان ن ##زاه ##تها وم ##صداق ##يتها خ ##يار ال رج ##عة ف ##يه ينبغي على الج ##ميع أن
يتحمل املسؤولية عنه كل حسب موقعه.
ك ##ما ن ##وه ##ت األم ##ان ##ة ال ##عام ##ة ب ##تجاوب س ##اك ##نة دائ ##رة م ##والي ي ##عقوب مع ح ##زب ال ##عدال ##ة وال ##تنمية وال ##نتائج
املش##رف##ة التي ح##صل ع##ليها الح##زب رغ##م أن##ها امل##رة ال##خام##سة التي تج##رى ف##يها ان##تخاب##ات ج##زئ##ية في ه##ذه
ال##دائ##رة وفي األص##وات ال##نظيفة التي ح##صل ع##ليها الح##زب وال##نات##جة ع##ن ح##ملة ان##تخاب##ية ن##ظيفة وم##سؤول##ة ل##م
تلجأ إلى أساليب البلطجة والترغيب والترهيب للناخبني.
وحرر بالرباط في 15 :ربيع الثاني 1436هـ
املوافق لـــ  05فبراير 2015م
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