بي ـ ـ ــان الك ـ ـرك ـ ـرات
إن األحزاب السياسية الوطنية املغربية املمثلة بمسؤوليها األولين املوقعين على هذا البيان ،وهي
تقوم بزيارة معبر الكركرات في الصحراء املغربية ،يوم الجمعة  11ربيع الثاني  27( 1442نونبر
 ،)2020في إطار تتبعها ملستجدات قضية هذا املعبر الحدودي ،على إثر االستفزازات املتتالية
مليليشيات البوليساريو منذ سنوات ،وباألخص منذ  21أكتوبر املاض ي ،بهذا املعبر الهام إقليميا
ودوليا ،في محاولة يائسة منها إليقاف حركة التنقل ،وما تلى هذه التجاوزات الخارقة لالتفاقات
الدولية ومقررات األمم املتحدة من عملية سلمية ناجحةُ ،محكمة ورزينة ،لقواتنا املسلحة
امللكية من أجل تأمين املعبر وإعادة حركة عبور البضائع وتنقل األشخاص إلى طبيعتها ،ورغبة
منها في تجديد مواقفها الوطنية الداعمة لهذه العملية في حينهاِ ،ولــما أعقبها من خطوات
دبلوماسية وسياسية ،تؤكد على ما يلي :
أوال :إشادتها القوية باألسلوب الحكيم والحازم الذي قاد به جاللة امللك محمد السادس حفظه
هللا تدبير ملف الكركرات على كافة املستويات ،ومن خالل اتصاالته املكثفة ومساعيه
السياسية ،دوليا ،إلرجاع األمور إلى نصابها في احترام تام للشرعية الدولية.
سام ومقدام
بأمر ٍ
ثانيا :تثمينها للعملية املهنية والسلمية التي قامت بها قواتنا املسلحة امللكيةٍ ،
من قائدها األعلى ورئيس أركان الحرب العامة ،جاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،والتي
ً
مكنت من إعادة تأمين حركة مرور األفراد والسلع بين اململكة املغربية وموريتانيا خصوصا ،وبين
ً
أوروبا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء عموما.
ثالثا  :اصطفافها املتين وراء جاللة امللك في التصدي لكل مناورات أعداء وحدتنا الترابية ،والتي
تشكل تهديدا واضحا ألمن واستقرار املنطقة برمتها املعرضة ملخاطر اإلرهاب والهجرة السرية
ُ
واالتجار بالبشر واملخدرات واألسلحة والجريمة املنظمة.
رابعا :تجديد إشادتها بمواقف املنتظم الدولي ،والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لقضية
بلدنا ،حيث صار الجميع ُيــدرك ،أكثر فأكثر ،مدى جدية مقترح الحكم الذاتي املغربي ،وعمقه
كمقترح ذي مصداقية ألجل الطي النهائي لهذا النزاع املفتعل.
التاريخي والحضاري ،وأهميته
ٍ
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خامسا :تسجيلها بكل ارتياح وثقة في املستقبل النهضة التنموية التي تعرفها جهتا العيون
الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ،والتقدم الحاصل في تنفيذ املشروع التنموي الخاص
بهذه املنطقة والذي أعطى جاللة امللك انطالقته ،واعتزازها باالهتمام الخاص الذي يوليه
جاللته للدفع بعجلة الجهوية املتقدمة بهذه األقاليم ُبغية التعجيل بمنحها االختصاصات
واملوارد املالية والبشرية الالزمة في آفاق الحكم الذاتي الذي تقدمت به بالدنا ملجلس األمن والذي
وصفه بأنه مقترح جاد وذو مصداقية وقابل للتطبيق.
سادسا :تجديد تأكيدها ،كأحزاب وطنية وقوى حية ما فتئت تعبر عن مواقفها الوطنية الجادة
والصريحة في دعم وحدتنا الترابية ،على االنخراط املبدئي والتام وراء جاللة امللك حفظه هللا ،في
التعبئة الشاملة ملناضالتها ومناضليها ،وتأطير املواطنات واملواطنين ،ألجل مواجهة مناورات
خصوم وحدتنا الترابية في مختلف املحافل الدولية ،وصيانة وحدة الوطن والدفاع عن أمنه
واستقراره ،والرفع من إيقاع اليقظة املستمرة.
حرربالكركرات في  27نونبر2020
حزب العدالة والتنمية

حزب األصالة واملعاصرة

حزب االستقالل

حزب التجمع الوطني لألحرار

حزب الحركة الشعبية

حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

حزب االتحاد الدستوري

حزب التقدم واالشتراكية
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