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ميالدية،  2016دجنرب  24هجرية موافق 1437ربيع األول  24عقدت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية يوم السبت 
 :لقاء عاديا استمعت خالله إىل تقارير مركزة حول عدد من القضايا السياسية منها

الوضعية احلالية للمشاورات اخلاصة بتشكيل احلكومة، فضال عن االطالع ومدارسة مضمون االجتماع الذي مجع   -
  ؛مستشارين ملكيني بالسيد رئيس احلكومة ، واللذين أبلغاه فيه حرص جاللته على تشكيل احلكومة يف أقرب اآلجال

 ؛رين حول الصندوق املغريب للتقاعدااالجتماع الذي عقدته جلنة تقصي احلقائق مبجلس املستش -
 ؛مع العام جلمعية رسساء اجلماعاتاجل -
احلكم األخري الصادر عن حمكمة العدل األوروبية، القاضي بإلغاء قرار سابق يقضي بإلغاء االتفاقيات الزراعية املربمة بني  -

 ؛ 2012االحتاد األورويب واملغرب يف مارس 
 :مانة العامة على املواقف واخلالصات التاليةألتلك القضايا أكدت ا ومن خالل املدارسة والتداول يف

وتأكيد عزم احلزب من  : تثمني ما ورد يف التوجيهات امللكية اليت نقلها مستشارو جاللة امللك للسيد رئيس احلكومة اوال
تشكيل احلكومة، مع دعوة األحزاب املعنية جهته على التعامل باجيابية ومسؤولية وطنية مع التوجيهات امللكية املتعلقة بالتسريع ب

 .للتعاون من أجل إجناح هذا املسعى
ويف هذا اإلطار شجعت األمانة العامة السيد األمني العام رئيس احلكومة على الدخول يف جولة جديدة من املشاورات 

ومة، مع استحضار التوجيهات امللكية اليت تضمنها الستطالع استعداد اهليئات احلزبية املعنية، ومواقفها النهائية من املشاركة يف احلك
واإلطار العام الذي سبق لألمانة العامة أن حددته يف البالغ  خطاب دكار مبناسبة الذكرى الواحدة واألربعني للمسرية اخلضراء، 

انتظارات املواطنني والتعيني امللكي واعتبار القواعد الدميقراطية و  ، أي احرتام اإلرادة الشعبية،  2016نونرب   2الصادر عنها بتاريخ 
لرئيس للحكومة وتكليفه بتشكيلها، كل ذلك بناء على ميثاق واضح بني مكونات األغلبية وبرنامج حكومي يراعيان أوال وقبل كل 

 . شيء املصلحة الوطنية العليا، وتعزيز مسار البناء ألدميقراطي ومواصلة أوراش اإلصالح
القاضي بإلغاء  2015دجنرب  10ة بإجيابية إلغاء حمكمة العدل األوروبية للحكم الصادر بتاريخ تسجل األمانة العام ثانيا:

، ملا سيرتتب عنه من حفاظ على الشراكة اليت تربط املغرب 2012االتفاقيات الزراعية املربمة بني االحتاد األورويب واملغرب يف مارس 
ري، واإلبقاء على سريان مفعول االتفاق الفالحي املوقع بني املغرب واالحتاد باالحتاد األورويب يف قطاعي الفالحة والصيد البح

 ، رغم حتفظها على التعليالت اليت اعتمدها قرار احملكمة املذكور،2012األورويب منذ سنة 
لتنازل، وأهنا وتؤكد االمانة العامة بناء على ذلك، أن سيادة املغرب على أقاليمه الصحراوية قضية غري قابلة للمساومة او ا

مسألة وجودية بالنسبة لألمة املغربية، فضال عن كوهنا حقيقة تارخيية وواقعية عليها إمجاع بني خمتلف مكونات الشعب املغريب وقواه 
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ار احلية، وأن املرجع فيها أمميا هو قرارات جملس األمن املتتالية اليت خلصت إىل أنه ال بديل عن حل سياسي متوافق عليه، وإىل اعتب
  مقرتح احلكم الذايت الذي تقدم به املغرب حال جديا وواقعيا وذي مصداقية،

تثمينها الستجابة السيد رئيس احلكومة، بصفته رئيسًا للمجلس اإلداري للصندوق املغريب للتقاعد لدعوة جلنة  ثالثا :
اجلدي واإلجيايب واملسؤول الذي عرفته اجللسة ، وتؤكد األمانة العامة على حيوية  تقصي احلقائق احملدثة مبجلس املستشارين، وللحوار

هذا اإلصالح وطابعه االستعجايل من أجل إنقاذ منظومة التقاعد مع التأكيد على ضرورة مواصلة إصالحها إصالحا مشوليا، 
ا رافعة من رافعات التماسك واإلنصاف بالشكل الذي يضمن دميومتها وتوسيع قاعدهتا وتعزيز طابعها التضامين، وجيعله
 .االجتماعي، والدعوة اىل تعزيز حكامتها والتصدي ألي خلل يف تدبريها سابقا والحقا

تعرب عن دعمها للموقف الذي اختذه رسساء اجملالس اجلماعية ألحزاب العدالة والتنمية، واالستقالل، والتقدم  رابعا:
جلمعية رسساء اجلماعات يف مواجهة اخلروقات السافرة اليت ارتكبها املكتب القدمي باخلرق واالشرتاكية خالل انعقاد اجلمع العام 

الواضح للقانون األساسي للجمعية، وحماولة فرض مكتب على املقاس مفتقد ألي شرعية قانونية او انتخابية دميقراطية أو ألي 
 شرعية توافقية،

ية من أجل التصدي حملاوالت اهليمنة وبسط اليد على اجلمعية بأساليب وتؤكد مساندهتا لكل اخلطوات القانونية والتنظيم
 .تسلطية غري دميقراطية
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