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  بالغ

األسبوعي لألمانة العامة حلزب العدالة  االجتماع 1442رمضان  13موافق  2021أبريل  26انعقد يوم االثنني 
لدكتور سعد الدين العثماين، والتنمية  سة األخ األمني العام ا   .بطريقة نصف حضوريةبر

قضية الصحراء املغربية ويف مستهل اللقاء توقف األخ األمني العام عند التطورات األخرية مللف وحدتنا الرتابية 
ورات األخرية  مستوى  جملس األمن والسلم اإلفريقي، ومواصلة خصوم املغرب على أو  لس األمنوخاصة بعد املشا

وزها الزمنوسعيهم الستعادة معطيات احلر  دعم األطروحة االنفصالية سف ب الباردة اليت جتا لسماح الدولة اإلسبانية ، و
غرب وإسبانيا ، وما ميثله ذلك من موقف ال خيدم العالقات القائمة بني املعلى أراضيهازعيم االنفصاليني ستشفاء 

شرتكة   .ومصاحلهما امل
ئية يف املغرب اليت تعند كما توقف األخ األمني العام  مع  ا،ظل على العموم متحكما فيهتطورات الوضعية الو

لتدابري االحرتازية وعدم التهاون فيها  تزام   صعوبتهاخصوصا يف هذا الشهر الفضيل رغم التأكيد على أمهية مواصلة االل
  .قتها بالدحقالتفريط يف املكتسبات اليت لنسبة للعديد من املهن واحلرف، وذلك حرصا على عدم 

  :عديدة من أمههالتقارير عد ذلك بواستمعت األمانة العامة 

  تقرير قدمه رئيس جلنة الصحراء املغربية يف احلزب األخ مصطفى اخللفي، تضمن تفاصيل عن مستجدات
لس األمن املنعقد مؤخرا؛ وري   القضية الوطنية خصوصا ما تعلق بوقائع وخالصات االجتماع التشا

 احلمداوي، تضمن بصفة خاصة بعض املقرتحات اخلاصة دمحم   تقرير قدمه املشرف على جلنة فلسطني األخ
 بدعم صمود املقدسيني يف هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان املبارك؛

 ملذكرات التطبيقيإعداد عملية حول قدمه املدير العام للحزب األخ عبد احلق العريب رير قت ة ملساطر اختيار ا
ت امرشحي احلزب لال اية ملقبلة، وحول اللقاء املوسنتخا وع املاضي مع ع الذي انعقد خالل  اليني األسب املسؤولني ا

يف بعض  ما يعانيه بعض أعضاء احلزب وبعض مرشحيه احملتملنياملقدمة يف هذا اللقاء تقارير بعض الأفادت و ، للحزب
  .وتشويش ضغوط مناألقاليم 

  :تؤكد على ما يلي، فإن األمانة العامة كل عناصر جدول أعمال االجتماعوبعد التداول يف  
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للموقف اإلسباين املتمثل يف السماح لزعيم االنفصاليني و مناورات خصوم الوحدة الرتابية رفض 

  الستشفاء يف إسبانيا
مبادئ حسن اجلوار والشراكة، واملتمثل يف  غري املنسجم معللموقف اإلسباين  أسفها ناألمانة العامة ع تعرب: أوال

وية مزورةالسماح لزعيم االنفصاليني إبراهيم غايل  ما  ميثل يف حد ذاته اعرتافا ضمنيا  ، وهوالستشفاء يف إسبانيا 
يف سابقة يف إعاقة إحقاق العدالة يشكل ذلك لطابع الومهي ملا يسمى اجلمهورية الصحراوية املزعومة، ويف نفس الوقت 

  . رئيسي عن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان مبخيمات تندوف  حق مسؤول
ا للمناوراتاألمانة العامة تؤكد من جهة أخرى و  لوحدة  رفضها واستهجا الرتابية الوطنية و املتواصلة خلصوم ا

ء، وتعرب عن استنكارها الصحراعرتاف االمريكي مبغربية للتشويش على الدينامية السياسية اليت نتجت عن االو  ،ةللمملك
ورة موقف صريح من ،جملس األمن مع التعنت االنفصايل أعضاء السليب والتواطؤ املفضوح لبعض للحياد  للحيلولة دون بل

  . ق النارالاالنتهاك املستمر التفاق وقف إط
تمع وقواه السياسية و مناضالت و وتدعو األمانة العامة  ت ا لرفع من مناضلي احلزب وعموم مكو املدنية إىل ا

  .هللا يف خمتلف اجلبهات  دمحم السادس نصره مستوى اليقظة والتعبئة حتت قيادة جاللة امللك 

لشروع يف التنزيل الفعل   ملشروع احلماية االجتماعية يالتنويه 
روع احلماية االجتماعية الشاملةاألمانة العامة  تنوه:نيا التأمني  تفعيلبدءا ب ،لشروع يف التنزيل الفعلي ملش

من اخنراط شرحية  ستمكناملسامهة املهنية املوحدة اليت بتفعيل  االجباري عن املرض لعدد من املهن احلرة املنظمة، ومرورا
  .واسعة من التجار واملهنيني يف أفق استكمال التغطية الصحية للفالحني والصناع التقليديني ومهين النقل

  اطي لبالدرفض أي ممارسات تسيئ إىل املسار الدميقر 
ببالد وجعل العملية االنتخابية  تعزيز مصداقية مسار اإلصالح السياسيعلى ضرورة تؤكد األمانة العامة  :لثا

 منهاو  ،ىل املسار الدميقراطي لبالدإل املمارسات السلبية اليت تسيء كعن رفض  تعرب و  حلظة تنافس دميقراطي وشريف،
مس معه نيواملتعاطف احلزب يتعرض هلا بعض مناضلي ضغوطات ه، أو تلك اليت يتعرض هلا بعض لثنيهم عن الرتشح 

 .منتخبيه
تزام بوتدعو  كما ،  واحرتام الفرقاء لبعضهم البعض قواعد التنافس السياسياألمانة العامة إىل أن حيرص اجلميع على االل
  .الفرقاءيف التعامل مع كل من قبل السلطات العمومية ىل احلياد اإلجيايب تدعو إ
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  استهجان توظيف اإلحسان العمومي واستثمار املعلومات اخلاصة ألغراض انتخابية
اإلحسان العمومي مع اقرتاب االستحقاقات  عمليةالتوظيف السياسي واحلزيب لتستهجن األمانة العامة  :رابعا

رخ للقانونألخص كما تستنكر .هلذا اإلحسانيل بطابع النلاالنتخابية، مما يسيء ل ستثمار املعلومات  اخلرق الصا
  .يف قوائم بعض األحزاب السياسية همالشخصية للمواطنني البسطاء يف تسجيل

خنراط هيئات احلزب يف االستعداد لالستحقاقات االنتخابية والدعوة لربح رهان تصدرها   التنويه 
ملركزية و اجيابية مة تسجل األمانة العا :خامسا الية يف اإلعداد لالستحقاقات املوازية و خنراط هيئات احلزب ا ا

راغ العملية االنتخابية املقبلة، وتدعو  إىل مواصلة التعبئة السياسية والنضالية وامليدانية للتصدي للمحاوالت الساعية إلف
ا الدميقراطي بعد اعتماد تعديالت تتعارض مع  ا ت اليت هي احملاوالالدميقراطي، و  الختيارااالنتخابية من مضمو من شأ

  .ةالتنموي هار ادو أعدم الثقة يف املؤسسات وبلقنة املؤسسات التمثيلية وتبعا لذلك إضعاف تكريس 
، االنتخابية القادمة االستحقاقات نبئة الداخلية لرفع حتدي ربح رهاالتعإىل تعزيز  كما تدعو األمانة العامة

اإلجيابية واملشرفة للحزب يف تدبري الشأن العام حكوميا وبرملانيا حلصيلة  ،التومناض هيئات ومناضلني ،متسلحني مجيعا
  .ويف اجلماعات الرتابية والغرف املهنية

  ني والدعوة للتربع لدعم صمودهميإدانة االعتداء على املقدس

 اتقوم مؤخرا واالعتداءات اليت  وإذ تتابع األمانة العامة األحداث اليت عرفتها مدينة  القدس الشريف  :سادسا

ا تعرب  ،اعتقاالتوقوع إىل سقوط جرحى و  قوات االحتالل الصهيوين على املقدسيني املرابطني ببيت املقدس مما أدى فإ
احملليني منتخبيه برملانييه و ، وتدعو وزراء احلزب و عامة ومع املقدسيني خاصة عن تضامنها املطلق مع الشعب الفلسطيين

تربع عموم مناضالته و و  ل درة  وكالة مناضليه إىل املبا من خالل  املقدسينيدعما لصمود بيت مال القدس لصندوق 
وكالة يهاشرف علتاملشاريع اليت  ل   .ا

 2021أبريل  26موافق  1442 رمضان 13 إلثننيا يوموحرر 

  اإلمضاء

 سليمان العمراين

  النائب األول لألمني العام


