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إ   السيد وز ر الداخلية
     تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا    م

كما  علمون السيد الوز ر ا    م، أنه سبق أن وضعت ب ن أيديكم ملفا مت امال حول توجه 

السيد عامل اإلقليم الداعم الدائم واملستمر   زب العدالة والتنمية خالفا ملا يتطلبه منصبه من 

تموقع م ساو    التعامل مع  ل األطياف السياسية باإلقليم.

وحيث أن السيد العامل ال يزال يواصل دعمه ل ذا ا  زب، ولعل آخر ا ما وقع ملا اشتغل عالنية 

لدعم السيد رئ س ا  لس اإلقلي     رسيف عن حزب العدالة والتنمية وسا م  ش ل مباشر    

تنص به رئ سا ألك   مجموعة اقتصادية بجرسيف و تعلق األمر بمجموعة ذات النفع االقتصادي 

"حليب جرسيف".

 مسؤول حز ي عن العدالة  وحيث أنه     ذا السياق كتب يوم أمس ا  م س 03 أكتو ر2019

والتنمية بجرسيف مقاال بالرابط 

/دفاعا-عن-األخ-أحمد-عزوزي/)، تحت عنوان : "دفاعا  http :// www. guercif24. com)االلك  و ي

عن األخ أحمد عزوزي"، ومما جاء فيه: """ال بأس أن  س ش   الرئ س مع عامل االقليم، و ال باس 

أن يفعل ذلك أي مواطن مادامت مؤسسة العامل مفتوحة ع   مصراع  ا ل ل من له مص  ة    

فعل ذلك، و قد كنتم تتم  ون بمن قبله وتفتخرون بذلك، فما الذي غ  كم أ  ا الرفاق، أم أن 

مصا  كم  انت تق     غ   وجه حق و م    يكم ين  ون بقدرة قادر. فألفتم أن ت  لوا فوق 

م  لة املواطن ن، وأردتم أن  ستمر ا  ال ع   ما  و عليه، ولم  ستوعبوا  عد أن سنة التغ   

 سري ع   ال ل…

لقد خلت لكم مؤسسة العامل من قبل فكنتم تبطشون باسم ا و   ا تظلمون؛ أما اليوم فقد 

أصبحتم كتلك ال     ر ا زوج ا فتظن الظنونا ب ل من يرافق  ذا الزوج أو يصطحبه أو 

 س ش   معه.

و ليتكم توقفتم عند رئ س ا  لس االقلي   السيد أحمد العزوزي لقد تماديتم و ذكرتم التنظيم 

الذي ي ت   إليه، مما  ع   أن محار ة البيجيدي عندكم أو   من محار ة الفساد و خ  لة او اره. 

مع أن عقيدكم اإلصالحية ع   ما يبدو،    عقيدة أ  ا الناس… ألنكم ترون املفسدين و تتمنون 

الرقم :14795

كتا ي املوضوع : سؤال

مظا ر انحياز السلطة اإلقليمية بجرسيف لطرف مع ن

السالم عليكم ورحمة هللا و ر اته، و عد،

مناص  م ل س رغبة    اإلصالح بل ندما ع   املال العمومي الذي ذ ب من ب ن أيديكم دون ان 

ي ون لكم حول وال قوة.""".

وحيث أن  ذه املقالة امل شورة من طرف مسؤول حز ي    العدالة والتنمية تؤكد بدور ا تح   

 ذا املسؤول اإلقلي     زب العدالة والتنمية.

لذا أسائلكم السيد الوز ر ا    م:

ـ ما موقف وزارتكم من تصرفات السيد عامل اإلقليم الداعمة ل  زب املع  ؟

ـ وما    اإلجراءات ال   س تخذ ا وزارتكم من أجل ت  يح  ذا الوضع؟

ـ وما    اآلجال الزمنية املطلو ة لذلك؟

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و االح  ام.

إمضاء:

 عز ز سعيد
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