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 بيان املكتب الس يايس                                    6/20

 

 27/06/2020الس يايس حلزب الأصاةل واملعارصة اجامتعا هل مساء يوم السبت عقد املكتب        

 ،خصص جدول أأعامهل للتداول يف مس تجدات الساحة الس ياس ية الوطنية ،الأمني العامالس يد برئاسة 

ىل مواكبة الشأأن الربملاين وتفاجلوانب املرتبطة و  ضافة ا  اعالت ابلتحضري اجليد لالس تحقاقات املقبةل، ا 

 .الوضع ادلاخيل للحزب

اجلالةل  هتنئهتم لصاحبالس يايس عن  أأعضاء املكتبعرب اكفة  ،الاجامتعهذا يف مس هتل        

أأن  عيل القديرالراجني من  ،جاللته خضع لهاجناح العملية اليت  عىلاملكل محمد السادس نرصه هللا 

عبه نعمة الصحة عليه ويبارك يف معره وجيعهل مالذا لاكفة أأبناء ش يدمي حيفظ جاللته من لك مكروه و 

 ووطنه. 

ىل ت ،من هجة أأخرى       بية لبعض قدمي مساعدات ط مثن املكتب الس يايس املبادرة امللكية الرامية ا 

ملغربية عىل هنجها ا ملكةالتعاون اليت دأأبت املقمي تزنيال لروح التضامن و  ،فريقية الشقيقةادلول ال  

 لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا. رش يدةحتت القيادة ال

مه مس تجدات الساحة من طرف الس يد الأمني العام حول أأ  وتفاعال مع العرض املقدم        

 جراءن قلقه عاملكتب الس يايس  أأعرب ،والاجامتعيةالس ياس ية الوطنية وكذا القضااي الاقتصادية 

مية و تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجامتعية لفئات عريضة من اجملمتع، نتيجة ارجتالية الس ياسات العم

جملهودات امن تداعياهتا اليت اكنت س تكون أأقوى لول  املس تجد 19فريوس كوفيد  للحكومة، واليت فامق

 اجملال.  يف هذا الاسرتاتيجيةاليت بذلهتا السلطات العمومية بفضل التوجهيات امللكية 
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ىل بلورة خمططات قصرية  ،ذلكل         انجعة  ،دىاملومتوسطة يدعو املكتب الس يايس احلكومة ا 

جامتعية الا القطاعات التخفيف من حدة الأزمة اليت تعيشها العديد منبوسعها وواحضة املعامل، 

 .ااس تثنائي اتفرض جمهود ابتت والاقتصادية احلارقة اليت

اجلفاف  ةنتيج هذه الس نة،خالل مس بوقة ري غ من أأزماتالعامل القروي  وابلنظر ملا يعيشه        

ىل ،قطاع ادلواجناذلي عرفه فالس ال  ش به و  ،اخلرضاوات واملاش يةأأسعار واهنيار  ضافة ا  اكرثة  ا 

حلياة ا وأأتت عىل ما تبقى من مقومات مناطق خصبة من املغرباليت رضبت اصف الطبيعية و الع

ىل التفاعل اجلدي مع قضااي الفالحني والكسابة ابلقرى املغربية،  ،دعا املكتب الس يايس احلكومة ا 

ساابت ، مع رصد ح تلف صناديق نيمية العامل القرويوارد خم م من خالل تفعيلوالتدخل الناجع 

نقاذ الوضع ابلعامل القرويخاصة   .ل 

لباهظة اس تغالل ال ماكنيات اعىل رضورة احلكومة املكتب الس يايس حث  ،ويف نفس الس ياق      

لقضاء يدة لاجل اكمة وفق ما تقتضيه احل واستامثرها ،19طاع الصحة مبناس بة أأزمة كوفيد اليت رصدت لق

 .جهزيات الطبيةوالت قةل املوارد البرشية  ومهنا ،اليت يعيشها هذا القطاعالعديد من الاختاللت  عىل

ذ  ،ن أأولوايهتامض والتعلميية املنظومة الرتبوية جعلىل ا  املكتب الس يايس احلكومة دعا  وبعد أأن       ا 

ل عرب متكني اكفة أأبناء الشعب من احلصول عىل فرص ل ميكن حتقيق  ناكفؤ الفرص يف هذا القطاع ا 

بة لتعزيز اجملهود مناس   املرتقب جيب أأن يكونل د  عأأن القانون املايل املاعترب  ؛ومتساوية ةتعلمي جيد

الاستامثري لدلوةل واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية فامي خيص البنيات والتجهزيات الاجامتعية، 

ىل  ،وكذا املنتجات واخلدمات الرضورية توهجات ل اعامتد مقاربة تشاركية حقيقية تنطلق من اكام يدعو ا 

ىل ، 2021 لس نةرشوع قانون املالية الكربى مل  ادلروس املس تخلصة  لكوفق رؤية واحضة تستند ا 

 .19من أأزمة كوفيد

شدد املكتب الس يايس عىل رضورة انكباب احلكومة عىل مراجعة املقتضيات  من جانب أ خر،      

والقوانني اليت متس املرأأة املغربية كام ينص عىل ذكل ادلس تور املغريب يف عدد من فصوهل خاصة 

 .منه 19الفصل 

 ىل رضورة التشبثعالتأأكيد املكتب الس يايس  جددفقد  ،فامي يتعلق ابلس تحقاقات املقبةلو        

 همام اكنت الصعوابت، فهو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات رشعية دميقراطيةابخليار ادلميقراطي 
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رادة الناخبني ىل مثومن  ؛تعكس ا  احرتام أأجندة رضورة  دعا املكتب الس يايس احلكومة ا 

رش مناقشة و  ، ولس اميحول خمتلف القضااي الانتخابيةعاجل وار حوفتح الاس تحقاقات املقبةل، 

من  دثحيبعيدا عن لك ضغط زمين كام اكن  ،لقوانني املرتبطة هبذه الاس تحقاقات القادمةا مجيع

ىل خمتلف  الوقت نفسه يف افضار ؛ قبل مضمون  الانقالابت النامعة عىلادلعوات النشاز ادلاعية ا 

 .من خالل هتميش دور الأحزاب الس ياس ية الأمة، دس تور

  ضضونويف ،أأنه أأعلن أأعضاء املكتب الس يايسفقد  ،الاس تحقاقاتهذه موضوع  خبصوصو       

ط الاقرتاع من هذه الاس تحقاقات لس امي عىل مس توى حولأأوليا تصورا س يعدون  ،الأايم القليةل املقبةل

وكذا اقرتاحات وموقف احلزب من مجموعة من التعديالت اخلاصة ابلقوانني الانتخابية املؤطرة  ،والعتبة

 لالس تحقاقات املقبةل.

ن املكتب الس يايس ادلاخيل، شأأن احلزيبل فامي يتعلق ابو        ات ممثلني عنه جامتعمن خالل او  ،فا 

يش يد  ،يايساملكتب الس  بتلكيف من تنظاميت احلزب املوازية وكذا الأماانت اجلهوية مع منتدايت و 

 توفري مجيع ويؤكد اخنراطه يف ،الأقالمياكفة املناضالت واملناضلني ابجلهات و التواصل مع  بدينامية

فتاح الواسع البناء التنظميي وضامن الان  ومتتني تقويةاكفة مناضليه يف  مسامهةال ماكنيات من أأجل 

 .وقضاايمه اهامتماهتم اكفةوالتفاعل مع عىل مجيع املواطنات واملواطنني 

 ، احلزبيياكفة منتخيب وبرملان وأأداء نوه املكتب الس يايس بعمل ،الاجامتع ختام هذاويف        

شاكليات مواكبهتم ومتابعهتم أأو من خالل معلهم امليداين ادلامئ من خالل سواء القضااي اليت و  لاكفة ال 

 .والوطينلشأأن الحميل ابواملرتبطة املواطنات واملواطنني  تشغل ابل

 2020يونيو  27حرر ابلرابط يف 

 

 

 


