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البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية
للمجلس الوطني للعدالة والتنمية
ببوزنيقة السبت واألحد  24و  25ذو الحجة 1430ھـ
الموافق لـ  12و  13دجنبر 2009
دورة المرحوم بوعزة فاسيني
انعقدت بحمد ﷲ وتوفيقه يومي السبت واألحد  24و  25ذو الحجة 1430ھـ
الموافق لـ  12و  13دجنب"ر  ،2009دورة عادي"ة للمجل"س ال"وطني لح"زب العدال"ة والتنمي"ة )دورة المرح"وم
بوعزة فاسيني (.
وق""د تمي""زت الجلس""ة االفتتاحي""ة بع""د الت""رحم عل""ى روح األخ ب""وعزة فاس""يني وال""دعاء ل""ه بع""رض التقري""ر
السياسي الذي تقدم به األخ األمين العام تناول فيه معطيات الوضع السياسي الراھن.
كما تميزت أشغال المجلس بمناقشة عامة للتقرير السياسي وبانعق"اد اللج"ان الدائم"ة للمجل"س ال"وطني )لجن"ة
الش"ؤون السياس""ية ،لجن""ة األنظم""ة والمس""اطر ،لجن""ة الش""ؤون التنظيمي""ة ،لجن""ة الش""ؤون المالي""ة ،لجن""ة السياس""ات
العمومية( التي ناقشت التقارير والمشاريع المعروض"ة عليھ"ا ،وأغنتھ"ا بالتع"ديالت الت"ي ص"ادقت عليھ"ا الجلس"ة
العامة.
وعرفت مناقشات المجلس مستوى عال من المس"ؤولية والح"وار ال"ديمقراطي البن"اء ،ون"وه أعض"اء المجل"س
باألداء السياسي العام للحزب خالل المرحلة السابقة كما نوھوا بما سجله تقري"ر لجن"ة مراقب"ة مالي"ة الح"زب م"ن
سالمة التدبير المالي للحزب وشفافيته.
وبعد تحليل الوضع السياسي العام وتداعياته انتھى المجلس إلى ما يلي:
 – 1تس""جيله دق""ة الظ""روف السياس""ية الوطني""ة واإلقليمي""ة والدولي""ة الت""ي تم"ر بھ""ا قض""يتنا الوطني""ة .وإذ يعل""ن
المجل"س اس"تعداد الح"زب ال"دائم لل"دفاع ع"ن الوح"دة الوطني"ة والترابي"ة مستحض"را المقارب"ة الش"املة ال"واردة ف""ي
الخطاب الملكي األخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ،ويس"تنكر ك"ل مح"اوالت التش"ويش واإلس"اءة للثواب"ت
الوطني"ة ،فإن"ه يج""دد التأكي"د عل"ى ض""رورة اإلس"راع بمباش""رة اإلج"راءات المؤسس"اتية واإلداري""ة الكفيل"ة بتنزي""ل
مبادرة الحك"م ال"ذاتي باعتبارھ"ا الح"ل الوحي"د الممك"ن لط"ي الن"زاع المفتع"ل ح"ول قض"ية الص"حراء ،وذل"ك وف"ق
مقاربة شمولية متدرجة في أفق اعتماد نظام الجھوية السياسية الموسعة في باقي جھات المملكة.
ويدعو المجلس الوطني إلى ضرورة تطوير وتنويع أدوات الدفاع ع"ن قض"يتنا العادل"ة مم"ا يس"تدعي اعتم"اد
التشاور المستمر مع األحزاب السياسية في ھذا المل"ف قص"د مزي"د م"ن تقوي"ة الجبھ"ة الداخلي"ة لمواجھ"ة مختل"ف
المناورات التي تستھدف وحدتنا الوطنية والترابية.
كما يدعو إلى اعتماد مقاربة حقوقية اجتماعية واقتصادية وثقافية شاملة للتعاطي مع قضايا األقاليم الجنوبي"ة
قصد تعميق الروح الوحدوية بين سكان المنطقة.
 -2يعبر المجلس الوطني عن اعتزازه بالنتائج المشرفة التي حصل عليھا الح"زب ف"ي االنتخاب"ات الجماعي"ة
رغم كل محاوالت التشويش والتحجيم ،ونجاحه في إفشال الحمالت المغرضة التي استھدفته قب"ل وأثن"اء الحمل"ة
االنتخابية ،وخالل بناء التحالف"ات ف"ي الم"دن وانتخ"اب األجھ"زة المس"يرة للمج"الس وھ"و م"ا يعك"س تج"ذر حزبن"ا
ومصداقيته وتطلع المغاربة إلى تبويئه موقعا متميزا في الشأن العام.
 -3يعب""ر المجل""س ع""ن قلق""ه م""ن االخ""تالالت العميق""ة الت""ي ش""ھدھا المس""ار ال""ديمقراطي خ""الل االس""تحقاقات
األخيرة وخاصة ما يتعلق بمحاولة استنساخ تجارب ماضية فاشلة في التدبير السياسي من خ"الل إخ"راج فري"ق
نيابي ثم حزب سياسي في زمن قياسي ودعمه بإمكانات ھائلة ومساندة إدارية مكشوفة وتركيز إعالمي متحي"ز،
وتدخل سافر ألجھزة اإلدارة لفائدة الحزب الجديد.
ويؤك""د المجل""س أن بالدن""ا أخط""أت م""رة أخ""رى موع""دھا م""ع الت""اريخ ،وأن م""ا حص""ل يمث""ل إض""رارا بارغ""ا
بصورة المغرب وتراجعا في المسار الديمقراطي للبالد ،وھو ما من شأنه أن يعم"ق فق"دان الثق"ة ف"ي المؤسس"ات
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المنتخب""ة وف""ي العملي""ة السياس""ية ويس""ھم ف""ي نش""ر مزي""د م""ن الي""أس واإلحب""اط ويق""ف عائق""ا أم""ام توس""يع قاع""دة
المشاركة السياسية.
 -4يؤكد المجلس على ص"وابية الخالص"ات الت"ي انتھ"ى إليھ"ا الم"ؤتمر ال"وطني الس"ادس للح"زب م"ن خ"الل:
أطروح""ة النض""ال ال""ديمقراطي م""دخال لإلص""الح .وف""ي ھ""ذا الس""ياق ي""دعو المجل""س إل""ى جع""ل س""نة  2010س""نة
انط""الق النق""اش العم""ومي ح""ول مس""تلزمات التأھي""ل السياس""ي لبالدن""ا قص""د تعزي""ز الض""مانات القانوني""ة لنزاھ""ة
االنتخابات وتحصين المس"ار ال"ديمقراطي م"ن كاف"ة أن"واع الت"ردد واالنتك"اس ،وذل"ك ب"إقرار إص"الحات سياس"ية
ودس"تورية متواف"ق عليھ""ا ب"ين جمي"ع األط""راف ،بم"ا ي"ؤدي إل""ى اس"تعادة الثق"ة ف""ي المؤسس"ات وتوس"يع مش""اركة
المواطنين في العملية السياسية في الداخل وتفعيل آلية التمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وف""ي ھ""ذا الس""ياق ي""دعو كاف""ة اإلرادات الوطني""ة الت""ي تنش""د اإلص""الح إل""ى رب""ط جس""ور التع""اون فيم""ا بينھ""ا،
ويؤكد استعداد الحزب للتعاون مع كاف"ة الق"وى الوطني"ة والديمقراطي"ة عل"ى أرض"ية النض"ال ال"ديمقراطي وبن"اء
دولة المؤسسات.
 -5يس"""جل المجل"""س ال"""وطني بقل"""ق مسلس"""ل التراج"""ع ف"""ي مج"""ال حق"""وق اإلنس"""ان وذل"""ك باس"""تمرار ظ"""اھرة
اإلختطاف""ات وض""عف احت""رام ش""رط المحاكم""ة العادل""ة كم""ا ھ""و الح""ال ف""ي مل""ف المعتقل""ين السياس""يين الس""تة
واستھداف بعض المنابر الصحفية ومحاولة إسكات صوتھا.
كما ينبه إلى خط"ورة اس"تمرار معان"اة المعتقل"ين عل"ى خلفي"ة أح"دث  16م"اي  2003اإلرھابي"ة ال"ذي ع"رف
تجاوزات ذھب ضحيتھا مجموعة من األبرياء ،ويدعو إلى تجاوز حالة التردد في التعاطي مع ھذا الملف وذل"ك
باعتماد آلية الحوار والمصالحة لطي ھذا الملف بصفة نھائية ،وتمتيع األبرياء منھم بالعفو الملكي.
وإن المجل"س إذ يج"دد تض"امنه م"ع األخ العبادل"ة م"اء العين"ين عض"و المج"س ال"وطني ،فإن"ه ي"دعو إل"ى إنھ"اء
مسلسل اعتقاله ھو وبقية المعتقلين الستة في ھذه القضية السياسية التي تحتاج إلى قرار سياسي.
 -6يسجل المجلس الوطني أن المسار السياسي التراجعي قد أفرز وضعية اقتصادية واجتماعية ھشة  ،يعب"ر
عنھ""ا العج""ز الحك""ومي ف""ي الت""دبير الن""اجع والفع""ال للش""أن الع""ام ،وھ""و م""ا تكش""ف عن""ه مختل""ف المؤش"""رات
االقتصادية واالجتماعية مثل اتساع دائرة الفقر والھشاشة وتقلص الطبقة الوسطى وتزايد التفاوت"ات االجتماعي"ة
والمجالي""ة وض""عف تنافس""ة االقتص""اد ال""وطني وھيمن""ة اقتص""اد الري""ع ،واالس""تمرار ف""ي الت""أخر ف""ي مؤش""رات
التنمي""ة ،وتعث""ر إص""الح نظ""ام التعل""يم ،والقض""اء ،وب""رامج الس""كن االجتم""اعي ،والتغطي""ة الص""حية  ،وتنزي""ل
مقتضيات مدونة األسرة كما ھو الشأن بالنسبة لصندوق التكافل العائلي.
ويس""جل المجل""س افتق""اد الحكوم""ة لسياس""ة إعالمي""ة وثقافي""ة تراع""ي الخصوص""يات الثقافي""ة واالجتماعي"""ة
ومقومات الھوية الوطنية ،مما يجعل من مطلب مصالحة اإلع"الم ال"وطني م"ع الق"يم األص"يلة للمجتم"ع المغرب"ي
ودمقرط""ة المش""ھد الس""معي البص""ري مطلب""ا مس""تعجال .ويج""دد دعم""ه إلع""ادة االعتب""ار للثقاف""ة الوطني""ة بكاف""ة
مكوناتھ"ا وعل""ى النھ""وض بالثقاف""ة األمازيغي""ة وين""دد ب""بعض اإلنزالق""ات الس""اعية إل""ى التفكي""ك والتج "زيء عل""ى
أساس عرقي وطائفي وذلك باالستقواء بالعامل الخارجي وخاصة بالكيان الصھيوني العنصري.
 -7يسجل المجلس خيبة أمله م"ن مواق"ف اإلدارة األمريكي"ة الجدي"دة الت"ي كان"ت مح"ل أم"ل الش"عوب العربي"ة
واإلسالمية إلى تغييرحقيقي فيھا يؤدي إلى إنصاف قض"ايا األم"ة والتعام"ل الموض"وعي معھ"ا ،حي"ث ل"م تس"تطع
اإلدارة الجديدة لحد اآلن إح"داث تح"ول حقيق"ي ف"ي السياس"ة الخارجي"ة األمريكي"ة تج"اه تل"ك القض"ايا ،ب"ل اس"تمر
ارتھانھا للمشروع الصھيوني الع"دواني .وين"دد بالمناس"بة باس"تمرار الحص"ار عل"ى الش"عب الفلس"طيني وبسياس"ة
التھوي"د لمدين""ة الق"دس واالس""تيطان المحم"وم ف""ي الض"فة الغربي""ة  ،ويج"دد دعم""ه لخي"ار المقاوم""ة كح"ق تض""منه
الشرائع والمواثيق الدولية في أفق تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه العادلة.
 -8يسجل المجلس بقلق بالغ تصاعد استھداف الحريات الدينية للمسلمين كم"ا حص"ل م"ؤخرا ف"ي قض"ية من"ع
الم""آذن ف""ي سويس""را والتض""ييق عل""ى المحجب""ات واإلس""اءة إل""ى الرس""ول األك""رم بفع""ل تن""امي التي""ارات اليميني""ة
المتشددة في الغرب ،وھو ما يدعو إلى تشجيع الحوار بين العقالء من الضفتين عل"ى أرض"ية االحت"رام المتب"ادل
وإقرار حق الجميع في ممارسة حقوقه الدينية والثقافية.
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 -9يجدد المجلس الوطني مساندته للشعوب المضطھدة في مختلف بقاع المعمور ويعبر عن أسفه لم"ا تعرف"ه
بعض البلدان من حاالت اقتتال داخلي كما ھو الشأن في باكسان والصومال واليمن ،ويدعو العلماء والمفك"رين
وأھل الرأي والفاعلين السياسيين إلى القيام بما يلزم من مبادرات إلطفاء ن"ار الفتن"ة المش"تعلة ف"ي ھ"ذه المن"اطق،
كما يؤكد على تضامنه مع كافة الحركات التحررية والمناضلة من أجل العدالة واألمن والسلم في العالم.

الدكتورسعد الدين العثماني
رئيس المجلس الوطني
بوزنيقة األحد  25ذو الحجة 1430ھـ
الموافق ل  13دجنبر 2009
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