البيان الختامي الصادر عن المجلس اإلقليمي لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة في دورته العادية يوم االحد 19
جمادى األولى  4141هـ الموافق  44مارس  3144م
انعقدت بحمد اهلل الدورة العادية األولى للمجلس اإلقليمي لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة ،بالمسبح البلدي بمدينة القنيطرة" ،دورة المرحوم
األستاذ عبد الرحمن الرتيمي" ،تحت شعار " :تنمية العالم القروي رهان المستقبل".

وقد افتتحت أشغال الدورة بكلمة تربوية توجيهية ،تلتها كلمة تأبينية في حق المرحوم األخ عبد الرحمان الرتيمي ،وبعد ذلك ألقى الكاتب
اإلقليمي كلمة تمحورت حول ضرورة الرهان على تنمية العالم القروي باعتباره أساس تنمية الوطن بدءا بتأهيل بنياته التحتية ،وانتهاء بتقوية القطاعات
والخدمات االجتماعية كالصحة والتعليم والفالحة والصيد البحري وغيرها ،كما أشار إلى ضرورة تطبيق القانون والضرب على أيدي المفسدين

المستفيدين من الريع العقاري والغابوي والمقالع الرملية وغيرها.
وفي جو من المسؤولية تداول أعضاء المجلس اإلقليمي باقي جدول األعمال المتمثل فيما يلي:
-

عرض تقرير أداء الكتابة اإلقليمية منذ انتخابها.
عرض مشروع البرنامج السنوي والميزانية والمصادقة عليهما.

وفي نهاية أشغاله أكد المجلس على المواقف التالية:

▪ مساندته للحكومة وللجهود التي تبذلها في سبيل اإلصالح ،واإلجراءات والتدابير الجريئة في مقاومتها للفساد ،وتثمينه(المجلس) وضوح الحكومة
في خطاباتها وتصريحاتها.
▪ تثمينه انطالق عملية استفادة النساء السالليات من أراضي الجموع في ظل الحكومة الحالية ،مع ضرورة السهر على التنزيل السليم لهذه العملية.
▪ مساندته للحوار الوطني المتعلق بالمجتمع المدني الذي أطلقته الحكومة ،ألنه سيمكنه من لعب دوره في تعزيز الخيار الديمقراطي ،والفعل
التنموي بالبلد.

▪ تشبته ببراءة يوسف أوصالح عضو الحزب باإلقليم ،وعضو المجلس الوطني السابق للحزب ،والمعتقل في ملف "اإلرهاب".
▪ رفضه التضييق الذي يمارسه بعض رجال السلطة ،الذين لم يواكبوا المسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب بعد صدور الدستور الجديد.

▪ متابعته بقلق التسيير الالمسؤول ،والتدبير المرتجل في عدد من الجماعات الترابية باإلقليم ،والفساد المستشري الذي كرسه بعض المنتخبين.
▪ دعوته أجهزة الحزب إلى الرفع من وثيرة عملها في التأطير السياسي ،واالنفتاح على طاقات جديدة باإلقليم ،والمساهمة في خلق مناخ سياسي
نزيه.

▪ دعوته فروع الحزب باإلقليم إلى االستعداد الجيد لال نخراط في سياسة الجهوية المزمع تطبيقها طبقا لمقتضيات الدستور الجديد وبالتالي إنجاح
هذا الورش ،وتحقيق مبتغاه التنموي.
▪ دعوته المواطنين إلى تقديم الدعم والمساندة للحزب وللتجربة الحكومية ،وتأكيده للرأي العام أن التشويش المغرض الذي يمارسه البعض ضد
اإلصالح والتغيير ،لن يزيدنا إال ثباتا وتماسكا.

اإلمضاء :د محمد الحرفاوي
رئيس المجلس اإلقليمي

البيان الختامي الصادر عن المجلس اإلقليمي الثاني لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة في دورته العادية يوم االحد  31محرم
 4145هـ الموافق  31نونبر  3144م

انعقد بحمد اهلل وقوته المجلس اإلقليمي لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة في دورته الثانية يوم األحد  31نونبر  3144ابتداءا من التاسعة صباحا
بفضاء المسبح البلدي بالقنيطرة تحت شعار  :التنظيم والمبادرة بحضور أعضائه .
وقد استهل هذا اللقاء بآيات بينات من الذكر ال حكيم بعدها أكد السيد الكاتب اإلقليمي في كلمته على أهمية هده المجالس ودورها التقريري
وتجسيدها للمقاربة التشاركية التي تجعل كل أعضاء الحزب صفا واحدا إلنجاح برامجه ومخططاته كما عرف هذا المجلس حضور كل من االخ عبد
االله بنكيران األمين العام لحزب العدالة والتنم ية واألخ عزيز رباح عضو االمانة العامة وبرلمانيو الحزب باإلقليم،وقد تمحور جدول أعمال المجلس
اإلقليمي على مايلي:


التقييم السنوي ألداء الحزب على الصعيد اإلقليمي



المصادقة على البرنامج السنوي والميزانية السنوية برسم 3141

وبعد مناقشة مستفيضة بين أعضاء المجلس اإلقليمي على النقاط المذكورة أعاله تمت المصادقة على مشروع البرنامج السنوي والميزانية في أجواء
من اإلرتياح والمسؤولية التي برهن عليها مختلف األعضاء وفي نهاية أشغاله سجل المجلس مايلي:


شجبه واستنكاره للسلوكات اإلستفزازية لخصوم وحدتنا الترابية واستنكاره للدعم المفضوح لبعض الدول لإلنفصاليين وأعداء الوطن



التنويه باألداء المتميز والفعالية التي طبعت عمل الحزب باإلقليم خالل هذه السنة سواء اداء الكتابة االقليمية او المكاتب المحلية التابعة

لها .


دعوته الهيئات التنفيدية للحزب با إلقليم الى رفع وتيرة عملها في اطار القيام بمسؤوليتها للوقوف على مجموعة من االختالالت التي تعرفها

عدد من المؤسسات العمومية وخصوصا في مجال الصحة والتعليم .
 إشادته بجهود الفريقين الحكومي والبرلماني على المساهة في اإلرتقاء باألداء السياسي وتخليقه .


تأكيده على دعم مسار اإلصالح بالتدرج الذي تنهجه الحكومة في تسييرها لشؤون البالد .
دعوته المواطنين إلى مزيد من الدعم والمساندة للحزب وللتجربة الحكومية  ,وتأكيده للرأي العام أن التشويش المغرض الذي يمارسه البعض



ضد اإلصالح والتغيير لن يزيدنا إال إصرارا وتباتا إلتمام مسيرة اإلصالح .



دعوته المسؤولين األمنيين الى مزيد من الجهود من أجل الحد من االنفالتات االمنية التي تعرفها مجموعة من المناطق داخل اإلقليم .
دعوته السلطات داخل اإلقليم إلى ضرورة نهج سياسة مفتوحة بخصوص األوراش اإلصالحية التي تتماشى مع الرؤية الحكومية المبنية على

الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا العمل على القطع مع التجاوزات التي يعرفها اإلقليم من طرف بعض رجال السلطة والمنتخبين
وبعض نواب الجماعات الساللية .


دعوة سلطات الوصاية إقليميا للتعامل بحزم مع المتالعبين بأثمنة النقل العمومي .



وقوفه إلى جانب جميع م طالب الفئات اإلجتماعية المشروعة ودعوته المسؤولين إلى التعاطي مع هده المطالب بجدية وشفافية ونزاهة

ومصداقية وفي هذا اإلطار دعا أعضاء المجلس إلى فك العزلة عن العالم القروي .والنهوض بالبنية التحتية لكافة قرى اإلقليم وحواضره  ,واإلهتمام
بصحة الساكنة وتعميم برنا مج راميد وتيسير والقضاء على الهدر المدرسي .


وفي االخير أكد المجلس على ضرورة وقوفه إلى جانب كافة الشعوب الساعية إلى تحقيق التحرر والديمقراطية خاصة الشعب الفلسطيني

والسوري والمصري في كفاحهم ضد اإلستبداد والظلم .
حرر بالقنيطرة في تاريخ  31نونبر 3144
اإلمضاء :د محمد الحرفاوي
رئيس المجلس اإلقليمي

البيان الختامي الصادر عن الملتقى اإلقليمي الثالث للمستشارين الجماعيين بإقليم القنيطرة
األحد  41شعبان  4146هـ الموافق لـ 45يونيو  3141م

انعقد بحمد اهلل وقوته الملتقى اإلقليمي للمستشارين الجماعيين ب إقليم القنيطرة في دورته الثالث ة يوم األحد  45يونيو  3141بفضاء المسبح البلدي بالقنيطرة بحضور
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افتتحت اشغال الملتقى بكلمة للكاتب اإلقليمي للحزب بالقنيطرة األخ محمد الحرفاوي أكد من خاللها على العناية التي يوليها الحزب ل عمل المستشارين الجماعيين
منوها بالجدية والمسؤولية التي تميز بها أداء مستشاري الحزب على مستوى إقليم القنيطرة .
بعد ذلك تناول الكلمة األخ عبد الحق العربي استعرض من خاللها دور الهيآت المجالية في النهوض بمستوى أداء الحزب في تدبير الشأن المحلي ،مبرزا أدوار المستشار
الجماعي في اإلعداد الجيد لالستحقاقات االنتخابية المقبلة .

كما تم خالل هذا الملتقى استعراض تقارير عن أداء مستشاري الحزب في تدبير الشأن المحلي على مستوى الجماعات المتواجدة داخل تراب إقليم القنيطرة .

وبعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول من طرف الحاضرين سجل الملتقى اإلقليمي المواقف التالية :

 التنويه بأداء مستشاري الحزب باإلقليم في المجالين القروي والحضري سواء في التسير أو في المعارضة ،وحثهم على المزيد من البذل والعطاء ،ورفع وتيرة التواصل
مع المواطنين وخدمتهم ،وكذا محاربة المفسدين الذين ينهبون خيرات الجماعات ويتالعبون بمصالح ساكنتها .
 تأكيد حرص الحزب ومستشاريه على االستمرار في منهجه الرامي إلى خدمة الوطن والمواطنين بكل جد ومسؤولية  ،والوقوف بكل قوة وصالبة ضد المفس دين وناهبي
خيرات البالد .

 التأكيد على أن بعض المحاوالت اليائسة لبعض الخصوم واألقزام السياسيين للنيل من سمعة حزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة لن تزيدنا إال إصرارا وعزما وقوة في
أداء أدوارنا ،وفي كشف أالعيبهم وفسادهم الذي ال يخفى على أحد.

وفيما يخص تدبير االستحقاقات االنتخابية المقبلة  ،خلص النقاش إلى التأكيد على المواقف التالية :
 الدعوة إلى تجاوز اللوائح االنتخابية الحالية ،واعتما د لوائح انتخابية جديدة.
 الدعوة إلى مراجعة اختالالت التقطيع االنتخابي الحالي بما يحقق التوازن الموضوعي بين تمثيلية الجماعات الحضرية والقروية.
 الدعوة إلى معالجة اختالالت نمط االقتراع الحالي .
 الدعوة إلى تعميق الحوار حول تطوير العتبة .
 الدعوة إلى تقليص العدد الكبير لمكاتب التصويت الذي ال يخدم إال المتالعبين وسماسرة االنتخابات ،وإلى الحكامة الجيدة في توزيع هذه المكاتب خصوصا
في المجال القروي.
 دعوة الهيئات المجالية للحزب إلى متابعة االختالالت المرصودة في هذا الصدد ،والتواصل مع الهيآت المختصة إليجاد الحلول الالزم ة لهذه اإلشكاالت.
 اإلشادة بالمجهودات التي بدلتها وتبدلها الحكومة ،وبصمودها في مواجهة قوى اإلفساد التي تعمل بكل الطرق لوقف عجلة اإلصالح.
 التنويه بأداء الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية  ،سواء فيما يخص الدور التشريعي أو الرقابي وكذا الديبلوماسي .
 التأكي د على دعم مسار اإلصالح الذي أطلقته الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية .

اإلمضاء :د محمد الحرفاوي
رئيس المجلس اإلقليم

