
  
 �مانة العامة

1 

 

  2018ماي  14ه املوافق ل  1439شعبان  27:الر�ط يف

  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 2018ماي  14ه املوافق ل  1439شعبان  27عقدت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية اجتماعا عاد� يوم اإلثنني

ة القضا� اليت تناوهلا االجتماع مستجدات القضية بر�سة األخ األمني العام الدكتور سعد الدين العثماين، وكان يف مقدم

جمزرة يف حق الشعب الفلسطيين األعزل سقط ارتكاب أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي يف هذا اليوم على بعد أن الفلسطينية، 

املنددة بنقل السفارة  زةبغات العودة يف مسري بعد املشاركة احلاشدة للفلسطينيني فيها أكثر من مخسني شهيدا والعشرات من اجلرحى 

  .جلرحىاأن يعجل بشفاء نسأل هللا تعاىل الرمحة واملغفرة للشهداء والعزاء لذويهم و  ،األمريكية إىل القدس

يف رسالته رئيس جلنة القدس و�ذه املناسبة مثنت األمانة العامة املوقف الذي عرب عنه جاللة امللك دمحم السادس حفظه هللا 

حيَّْت املواقف اإلمجاعية والقوية اليت عربت عنها الفرق الربملانية مبجلس ، كما عباس رئيس دولة فلسطني السامية إىل السيد حممود

ماي اليت نظمت حتت  13مسرية الشعبية من أجل فلسطني يوم األحد دعوة للل�ة هَ منوِّ النواب يف افتتاح جلسة األسئلة الشفوية، 

واليت عرفت مشاركة شعبية من عدة مدن وقرى  ،"ما ملسرية العودة الكربىودع.. من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطني" شعار

أعضاء احلزب ومتعاطفيه وعموم الشعب املغريب إىل املشاركة املكثفة يف الفعاليات اليت األمانة العامة يف هذا السياق تدعو و  .مغربية

لنقل سفار�ا واستنكارا لسعي اإلدارة األمريكية  ،بطلدعما للصمود الفلسطيين ال ،ستشهدها خمتلف املناطق خالل األ�م القادمة

يف ظل ما  ، خاصةألمتنا العربية واإلسالميةاملركزية �عتبارها القضية بواجب نصرة القضية الفلسطينية الوفاء استمرارا يف و  ،لقدس إىل

الراسخ الشاملة �كيدا لإلمجاع الوطين املغريب التعبئة مواصلة دقيقة تستوجب من اجلميع صعبة و مرحلة من قضية الهذه  هجتتاز 

  .اجتاهها

 وادمقاطعة بعض املختلف املالبسات واملعطيات املرتبطة حبملة طرق ملبعد ذلك تقدم األخ األمني العام بعرض مفصل ت

قد حظي و  .، وذكَّر �إلجراءات اليت قامت �ا احلكومة تفاعال مع تلك احلملة و�ملواقف اليت عربت عنها خبصوصهااالستهالكية

بعاد املرتبطة به، ويف هذا تناولت �لدرس والتحليل كل األ أعضاء األمانة العامةة مستفيضة وعميقة من قبل هذا املوضوع مبناقش

  :فإن األمانة العامة تؤكد على ما يلي اإلطار

، وحتسني مستوى عيشهمتثمني حتمل احلكومة ملسؤوليتها وانشغاهلا العميق بضمان توفري احلاجيات األساسية للمواطنني  .1

وتثمن يف نفس اآلن عمل احلكومة على تعزيز . خصوصا الصغار منهموحرصها على محاية مصاحل العمال والفالحني 

 .د الوطيناإلجراءات الكفيلة حبماية االقتصا

  اإلنصات هلموم املواطنني والتفاعل مع انشغاال�م املشروعة وتعزيز احلكومة مواصلة وتؤكد األمانة العامة يف هذا السياق على ضرورة 
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  .يف الوقت املناسبمعهم و التواصل الفعال حسن 

القناعة الراسخة واإلميان العميق حلزب العدالة والتنمية حبق املواطنني واملواطنات يف التعبري حبرية ومسؤولية عن اختيارا�م  .2

بل  .وهي احلرية اليت يكفلها الدستور والقانون وتعترب ممارستها من صميم حقوق املواطنة ودليال على حيوية ا�تمع ،مطالبهمو 

األول املعين ملن شأنه أن يعود يف النهاية �لنفع والفائدة على املواطن  ة والقطاعيةياسات العموميالشعيب مع الس إن التفاعل

  .واألخري بتلك السياسات

وفرة ضمان ماية القدرة الشرائية للمواطنني و اإلجراءات الكفيلة حبكافة و املؤسساتية والقانونية اآلليات دعوة احلكومة إىل تعزيز  .3

لعمل على املراقبة �والتصدي لكل أشكال االحتكار  ،ومراقبة جودة هذه املوادرمضان املبارك املواد االستهالكية خالل شهر 

  .الصارمة لألسعار وزجر املخالفات الضارة مبصاحل املواطنني

أن يساهم بعد من املأمول حيث  ،إخراج جملس املنافسة إىل حيز الوجودعلى أمهية األمانة العامة ؤكد ت ،اإلطارويف هذا 

  .  الدستور والقانون أقرها ملا وفقومعاجلة أي اختالالت ميكن أن متس �ذه القواعد  املنافسة احلرة واملشروعةقواعد محاية يف  لهتفعي

وط املنافسة بعد تنويهها �ملبادرة الربملانية �لس النواب بتشكيل جلنة استطالعية حول أسعار بيع احملروقات السائلة للعموم وشر  .4

خصوصا فيما يتعلق بتسقيف مستوى ربح الشركات  مع خمرجات تقرير اللجنة السريع احلكومَة إىل التفاعلداعية قرار التحرير، 

 ؛املتدخلة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنني

ودعو�ا اإلعالم العمومي �خلصوص إىل  استنكارها للتعامل الالمهين واملغرض للقناة التلفزية الثانية مع السيد رئيس احلكومة، .5

حتمل مسؤولياته يف حسن مواكبة وترشيد النقاش العمومي وترسيخ االحرتام الواجب للمؤسسات وعدم تكريس تبخيس دور 

  ؛النقابية نظماتوامل هذه املؤسسات خصوصا مؤسسات الوساطة مبا فيها األحزاب السياسية

 عن املصاحل العليا للوطن واملصاحل املشروعة للمواطنني واملواطناتده املغاربة مدافعا أمينا كما عه�كيد احلزب أنه سيبقى دائما   .6

احلزب يف هذا السياق مبا حققته بالد� من مكتسبات يف ينوه بكل وضوح ومسؤولية، و  يةر و الضر من أجل ذلك املواقف متخذا 

اظ على تلك املكتسبات مبا يعزز صورة بالد� وجاذبية جمال صون احلقوق واحلر�ت ويدعو اجلميع كل من موقعه إىل احلف

 منوذجها املتفرد يف املنطقة؛

  والسالم

  م 2018ماي  14املوافق هـ  1439شعبان  27 :لر�ط يف�وحرر 

  :اإلمضاء

  العام منيألا

 سعد الدين العثماين.د


