
 
 بيان املكتب الس يايس

 

رئاسة الس يد الأمني العام ب اجامتعا حضوراي ،عقد املكتب الس يايس حلزب الأصاةل واملعارصة       

مس تجدات ، خصص للتداول يف 2021 نونرب 1االثنني الأس تاذ عبد اللطيف وهيب، وذكل يومه 

 .الساحة الس ياس ية الوطنية

مضمون قرار الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس  تدارس ،الاجامتعهذا يف بداية        

املينورسو  توالية قوامبوجبه مت متديد اذلي و  ،الصادر يوم امجلعة الأخري 2602رمق من الأ  جملس

رس يك حيث اعترب الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس أأن هذا القرار ؛ملدة س نة أأخرى

بفضل التوجهيات  خالل الس نوات الأخرية، ققهتا بالداناليت حادلبلوماس ية مرة أأخرى املكتس بات 

 مش يدين يف الوقت نفسه ؛املتبرصة واحلكمية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ونرصه

تسوية هذا الزناع جل لأ املغربية لها اململكة ذجلهود اليت تبمضنيا مبختلف ا مبضمون هذا القرار املعرتف

القرار يف  حنا ،ذكليف مقابل  و أأراضيه.املغربية عىل اكفة  الوطنية يف احرتام اتم للس يادة ،املفتعل

  .واملفضوحةالعقمية  مومناوراهت الوحدة الرتابية للمملكةطروحات خصوم لأ عزل المن اجتاه مزيد 

وقف الس يدات والسادة أأعضاء املكتب  ،الساحة الوطنية رفهااملس تجدات اليت تع خبصوصو       

عىل الوضعية العامة لبالدان، رمغ اجلهود  "كوروان"الس يايس عند اس مترار تداعيات جاحئة فريوس 

االإجيايب  التنازيل املنحىمس تحرضين يف الوقت نفسه  ؛مؤسسات ادلوةل اكفةمن طرف  املبذوةل

ممثنني يف الوقت و  ؤرشات هبذا اخلصوص.وحتسن امل هبذا الفريوسحاالت االإصابة  تعرفه غدتاذلي 

قبال املكثف للمنفسه  جالال تقديرا و وكذا الوقوف  ،واطنني عىل معلية التلقيحواطنات واملاالإ  أأماماإ

لتوفري  ،نرصه هللا سهر خشيص من جالةل املكل محمد السادسرشاف و بإ  لهتا بالدانذهود اليت باجل 

 اللقاح جماان لاكفة املواطنات واملواطنني.

التخوفات ء املكتب الس يايس اس مترار اس تحرض الس يدات والسادة أأعضا ،الس ياق ذاتويف        

ح، مقدرين عاليا تعبريمه للتلقي ةالرافضالأقلية  تالتلقيح، واحرتام قرارامعلية عند بعض املواطنني من 



فاإن  ،يف املقابلو .يعكس حرص امجليع عىل احرتام احلرايت واحلقوقي رفيع حضار  عن ذكل يف جو

 ،أأجنع الس بل لتحقيق مناعة جامعية ومه يتدارسون ،الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس

ىل تعزيز التواصل مع املواطنني  فاإهنم يدعون  غلوطةامل والأخبار حملاربة االإشاعاتمجيع الفاعلني املعنيني اإ

عامل  ، كامتقوية الوعي الاحرتازيالعمل عىل و  ىل الفضاءات  "جواز التلقيحوثيقة "يرون أأن اإ لدلخول اإ

من هو حمفز أأسايس للتخفيف من القيود والتدابري املقيدة للحرية يف أأفق رفعها هنائيا، بل  ،العمومية

كراهات الوبء، وهو ما تفرضه  ظل يف رية تنقل الأشخاصالسعي حل مصمي قاربة امل صلبمن أأيضا اإ

بعتباره اخليار الأقرب لتحقيق  ،عمول هبا يف عدة دول دميقراطيةالأكرث فعالية واملديدة اجلحرتازية الا

ىل طبيعهتاكوس يةل  املبتغاة املناعة امجلاعة وعودة الأنشطة الاقتصادية  ،وحيدة لعودة احلياة اإ

  .متتاليتنيس نتني دامت لأزيد من حادة وخانقة أأزمة من هنا التخفيف اليت من شأأ  والاجامتعية والثقافية

ىل ذكل       طار النقاش اذلي يعرفه مرشوع القانون املايل لس نة  ؛اإ  ،مبجلس النواب 2022ويف اإ

حكومة جديدة أأفرزهتا انتخابت الثامن من ش تنرب  بعد جميء ،واذلي يأأيت يف ظروف اس تثنائية

الس يدات والسادة أأعضاء املكتب  نيمثت وبعد  الفريوس التايج؛اس مترار تداعيات  وأأماماملنرصم، 

عىل  مبا ال يقل أأمهية ،اجلديد ةيف مرشوع قانون املالي املتضمنةعاليا التوهجات الاجامتعية الس يايس 

نعاش الاقتصاد الوطيني ناملياكعىل  كذكل تنصيص املرشوع آليات الأساس ية الإ ومتكني  ،مات وال

ن الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس  ؛من القدرة التنافس يةالوطنية املقاوالت   يقدرونفاإ

تمثن  ،مسؤوةل لهذا املرشوع مبجلس النواب يف مناقشةعاليا اخنراط أأعضاء فريق الأصاةل واملعارصة 

الزتام وقعنا داخل الأغلبية احلكومية وما يفرضه علينا من ملاتم  اقص يف احرتامه للنو ات وتنباالإجيابي

 جامعي مسؤول. 

وبعد الوقوف عىل احلاةل التنظميية اجليدة للحزب موضوع القضااي التنظميية ادلاخلية للحزب، ويف       

عىل الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس  وافق، املسجةل رمغ بعض الاختالالت والنواقص

انتخاب املكتب الس يايس جل لأ  ،عقد دورة للمجلس الوطين حضوراي يف أأقرب الآجاللادلعوة 

حيث  ؛الس ياس ية والتنظميية واملاليةوتقدمي عدد من التقارير  ،اجلديد واملصادقة عىل النظام ادلاخيل

الأس تاذة فاطمة  برئاسةللجنة موسعة  تنظمي هذه ادلورةعداد مسطرة وظروف وكيفيات اإ هممة  تأأولك

  الزهراء املنصوري رئيسة اجمللس الوطين للحزب.  

   2021 نونرب 1حرر بلربط يف 


