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  م2018 أبريل 10 ه املوافق ل1439 رجب 23  :الرباط يف

  الغـــــــــــــــــــــــــــــــب

. ة العامة، اللقاء األسبوعي العادي لألمان2018 أبريل  10  املوافق لـ هـ1439  رجب 23 الثالثاء، يوم انعقد، حبمد اهللا وتوفيقه
اليت كان من أمهها االستفزازات املستجدات الوطنية والسياسية واحلكومية، و من  عددا األخ األمني العام استعرض بداية هذا اللقاء،ويف 
ن أجل التصدي للمحاوالت التعبئة الوطنية مكدا على مواصلة مؤ لة من لدن اجلبهة االنفصالية باملنطقة العازلة ما وراء اجلدار، املفتع

وباملناسبة، تقدم األخ . 1991 سنةلقتضيات اتفاق وقف إطالق النار وخرق م تغيري الوضع القائم باملنطقة العازلةىل إاليت تسعى   اليائسة
  . زيارة قيادات األحزاب السياسية ملدينة العيون ولقائهم مبنتخيب األقاليم اجلنوبية وإصدار إعالن العيونبتقرير مستفيض حول  األمني العام

 ،، بكل مؤسساته ومكوناتهمن خالهلا املغرب ىتصدّ اليت أعضاء األمانة العامة عاليا مبستوى التعبئة الوطنية نّوه من جهتهم، و 
، واليت أكدت صالبة اإلمجاع الوطين "إعالن العيون"عند النجاح املعترب الذي شهدته مبادرة  ةالعام ت األمانةتوقفكما   .لتلك احملاوالت

للدفاع عن الوحدة الرتابية والذود وراء جاللة امللك حممد السادس، حفظه اهللا، صفا واحدا  املغاربةكل ، واصطفاف  غربية الصحراءحول م
جّسد حالة  حدثا مهماومنتخيب األقاليم الصحراوية  األحزاب الوطنية مسؤويلمن قبل " ونإعالن العي" يعوقد كان لتوق .عن محى الوطن

  .ئم واملتجدد حول مغربية الصحراءاإلمجاع الوطين الدا

بئة كافة اجلهود الرمسية والشعبية ملواصلة التع، وتضافر  وطنيةاستمرار حالة اليقظة الوضرورة أمهية ى علكد أعضاء األمانة العامة وأ 
  .املتصاعدة لبعض اجلهات املناوئة للمغرب ولوحدته الرتابيةملواجهة املناورات 

واليت كان  املرتكبة يف حق الشعب السوري،  اجلرائماستمرار ء األمانة العامة أعضا استنكر وعالقة بتطورات األوضاع يف سوريا
الضحايا من  عملت فيها أسلحة كيماوية أودت بعدد كبري مناستُ  إذلشرقية بريف العاصمة السورية دمشق، بالغوطة ا آخرها ما وقع

الدويل يف ولية املنتظم مسؤ  علىتؤكد األمانة العامة وذه املناسبة األليمة، . فاال ونساء ورجاال ومسننيالسوريني املدنيني العزل، أط
  .يف حق الشعب السوريتلك االنتهاكات وقف لى العمل ع، وتدعو إىل التحقيق فيما وقع

 - بين مالل"حول جمريات املؤمترات اليت ُعقدت بكل من جهة  راستمعت األمانة العامة لتقاري الشأن التنظيمي،ب عالقة ويف
وهي . رنساوبفرع احلزب بف "واد نون-كلميم"وجهة  "الشرق"وجهة  "وادي الذهب- الداخلة"وجهة  "تافياللت-درعة"جهة و " خنيفرة

مبستوى أعضاء األمانة العامة اإلخوة  أشادهذا، وقد . كتاب جهويني جدد وكتابات جهوية جديدةإىل انتخاب  أفضت املؤمترات اليت 
  .وية والدميقراطية اليت مّرت فيهااألجواء األخو  ،ظيمية اليت شهداالتعبئة التن

 


