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 العدالة حلزب الوطين اجمللس م2017 يوليوز15 موافق 1438 شوال 20 السبت يوم وتوفيقه هللا حبمد انعقد

 للحزب الثامن الوطين للمؤمتر التحضري أفق يف ستثنائيةا دورة يف والتنمية
ت  برهاانأكد فيها أن الدورة تنعقد  رئيس اجمللس للدكتور سعد الدين العثماين لمةبك اجمللس أشغالوافتتحت 

 عددمستوى وعلى كربى ذات طبيعة سياسية وتنظيمية خاصة وأن احلزب يتوىل الشأن العام سواء على املستوى احلكومي 

املدافع عن  واقعهوره اإلصالحي املتفاعل مع بد االضطالع مواصلةعليه ض فر الشيء الذي ي الرتابية اجلماعات من هام
 .واملناهض للفساد واالستبدادوحقوق املواطنني واملتجاوب مع تطلعاهتم  الدميقراطية

 يف احملطات من بعدد فيه ذكر سياسي بعرض بنكريان اإلله عبد األستاذ العام األمني األخ تقدم جهته من
 جاللة مع تعاون يف ابلعمل نفسه على احلزب قطعه الذي العهد على مؤكدا السياسي ومساره احلزب تطور

 اجلماعية االستحقاقات خالل فيه ثقتهم اوضعو  الذين املواطننيجتاه  عاتقه على  اليت ابلتعاقدات والوفاء  امللك

 احلفاظ يتعني اليت والقيم املبادئ من بعدد امذكر مساند للحكومة وداعم هلا،  احلزبأن  الوقت فسن يف مؤكدا ،والتشريعية

 و املؤسسايت للعمل واالنضباط املشروعية واحرتام ابملرجعية االلتزام رأسها وعلى اإلصالحي دوره مواصلة أجل من عليها
 .املسئولة واحلرية املتبادلة الثقة و املواطنني من والقرب احلزيب القرار واستقاللية الداخلية لدميقراطيةا

 ترتبت اليت والسياسية التنظيمية والتداعيات بالدان تواجه اليت والتحدايت السياسي الوضع عطياتمل واستحضارا

، وبعد العثماين الدين سعد الدكتور برائسة جديدة حكومة وتشكيل احلكومة رائسة من العام األمني األخ إعفاء عن
 .وصرحية ملا ورد يف التقريرين ومسئولةمناقشة مستفيضة 
الثامن  متر الوطينعقد املؤ  على واملصادقة،يهالع واملصادقة الثامن الوطين املؤمتر يف العضوية مسطرة عرضوبعد 

 مايلي: على يؤكد الوطين اجمللس فإن، 2017 دجنرب شهر من10 و 09 يومي
الذي  ابلنقاش الصريحعتزازه واألخ األمني العام واالوطين تثمينه ملا ورد يف مداخلة األخ رئيس اجمللس 1.

احملافظة على  وأولوية أمهيةعلى  مجيعا كيدهمأعضاؤه وأتولية اليت حتلى هبا روح املسؤ وب ،عرفته أشغال اجمللس
واعتبار مؤسسات احلزب هي  ،حىت يواصل االضطالع بدوره داخل املشهد السياسي للحزب التنظيمي التماسك 
اىل جتاوز تداعيات املرحلة السابقة من  ويدعو اجمللس، قراراتهألي تقييم لعمل احلزب وتوجهاته و نسب الفضاء األ

وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بني املؤمترين السابع والثامن وخاصة املرحلة اليت أعقبت  خالل امتالك قراءة مجاعية
 .أكتوبرمرحلة ما بعد انتخاابت السابع من 

عزم احلزب على مواصلة االضطالع بدوره اإلصالحي املتفاعل مع واقعه واملتعاون مع كل  .2
كد يؤ و وحماربة الفساد واالستبداد، ، وحقوق املواطنني أفرادا ومجاعات دفاعا عن الدميقراطية يف اجملتمع اإلصالح قوى
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كما وفاء ابلتزاماهتا جتاه املواطنني،  تنجح يف مهمتها وال أنجل حلكومة ودعمها من أا على التزام احلزب مبساندة
إىل مضاعفة جهودها من أجل مواصلة اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتكثيف التواصل  هايدعو 

  مع املواطنني واملواطنات،
مبا ،من بعض املؤشرات السلبية اليت يتعرض هلا املسار الدميقراطي يف بالدان عن قلقه البالغ يعرب اجمللس. 3

طالق دينامية إ إىلالتمثيلية، ويدعو  سساتالسياسية وتبخيس دور املؤ األحزاب ضعاف إيف  االستمرار يف ذلك
مواصلة  مال املواطنني يفوتوسع املشاركة السياسية وجتدد آ إصالحية جديدة تسهم يف ترسيخ املسار الدميقراطي

معيا مل يعد ابعتبارها رصيدا جمت2011منذ إقرار دستور  مقدرةعرفت دفعة  اإلصالحات السياسية واملؤسساتية اليت
 ممكنا الرتاجع عنه .

اليت عرفها إقليم احلسيمة على يستحضر التداعيات النامجة عن االحتجاجات  إذ اجمللس الوطين إن4-
لعملية سافر يف إرادة املواطنني ويف امن تدخل  ما عرفه اإلقليم العميقة أسباهبامن ن أشهر، ويعترب أأزيد من مثانية 

وبينهم وبني األحزاب املنتخبة سهم يف تراجع منسوب الثقة بني املواطنني واجملالس ،مما أالوهم للناس وبيع االنتخابية
 ، السياسية

 قوم على معاجلة أسباهبا والعواملت مشولية قاربةماعتماد ن معاجلتها تقتضي أ سيؤكد اجمللوبناء على ذلك 
رجاع إ ، والعمل علىمعاجلة قضية املعتقلنيتقوم من جهة على  ،سياسيةىل مقاربة إ ابالستناد يف العمق اليت أنتجتها

اجتماعية وحقوقية تقوم على  مقاربةىل إ، و سسات املنتخبةدولة واملواطنني وبينهم وبني املؤ عالقة الثقة بني ال
من قبل  القانون احرتام مقتضيات يف االحتجاج السلمي يف نطاق احلقوضمان  املشروعة لمطالبلاالستجابة 

 ،اجلميع

يستنكر بنفس  ا، كماحلق يف التظاهر السلمي وحرية التعبري ميس رفضه ألي جتاوزويعرب هبذه املناسبة عن 
تسريب شريط مصور  يستنكرإصاابت جسدية. كما ما تعرض له بعض رجال األمن من اعتداء نتجت عنه القوة 

 الالزمة . اإلنسانية مما يقتضي التحقيق وترتيب اجلزاءاتحاطة ابلكرامة  ملواطن يف حالة اعتقال بطريقة مهينة و

ن متابعتهم مبوجب ويعترب أ حكام القاسية الصادرة يف حق شباب الفايسبوكلأل يعرب اجمللس عن أسفه5-
وينتظر إنصافهم من قبل القضاء يف املرحلة  ،حكام القانونأل غري سليم ويلأت تعسفا يف اإلرهابقانون مكافحة 

 االستئنافية 

الشديدة العتداء الكيان الصهيوين على املسجد األقصى وانتهاك حرمته دانته يعرب اجمللس الوطين عن إ6-
، اإلجراميةرمسي وشعيب جتاه هذه اخلطوة  وإسالميموقف عريب  إىلاملصلني يف سابقة خطرية ، ويدعو  أماموإغالقه 
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ب الصدع فيه املبادرات اليت تسعى اىل رأ عن دعمه لكل يعربيف الصف العريب و م ويعرب عن أسفه لتفاقم حالة التشرذ
 والقطيعة واخلالف  وجتاوز كل أسباب الفرقة
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