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 بيان املكتب الس ياس 

 

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

يومه   وذكل  وهيب،  اللطيف  عبد  الأس تاذ  يف  2021  دجنرب  27االثنني  العام  للتداول  خصص   ،

 .الاجامتع الأخري للمكتب الس ياس، ودراسة خمرجات مس تجدات الساحة الس ياس ية الوطنية

العرض         الس ياس  املكتب  أأعضاء  والسادة  الس يدات  تدارس  الاجامتع،  هذا  بداية  يف 

اذلي   املفصل  الأ قدمه  الس ياس  العامالس يد  مقدمته،  مني  ل تطورات  ال   ويف  الوحدة  الأخرية  قضية 

لبالدان،   الس ياسالرتابية  املكتب  جسل  اليت    حيث  ادلولية  ادلبلوماس ية  النجاحات  تواصل أأمهية 

ادلويلبالدان   الصعيد  عىل  الس ياق    ؛حتقيقها  هذا  تقرير   رحب ويف  مبضمون  الس ياس  املكتب 

من   اكمل  بشلك  للمغرب  اجلنوبية  الأقالمي  ساكنة  ابس تفادة  أأقر  اذلي  الأخري  الأوريب  الاحتاد 

ابلوترية املتسارعة لدلينامية االتفاقيات املربمة بني الاحتاد الأوريب و املغرب، منوها يف الوقت نفسه  

بارشه ت اذلي  احلثيث  المي الصحراء املغربية، والعمل  أأقالتمنوية اليت ما فتئت تعيش عىل وقعها مدن و 

رساء أأسس  .مدروسةأأوراش وخمططات تزنيل عرب  ،ذه اجلهةهب املس تدامة لتمنيةا  بالدان لأجل ا 

ق  ، الس ياق  ذاتويف         الس ياس  املكتب  املؤسساترار  مثن  اعامتد    بعض  ىل  ا  الرايم  العربية 

والهيئات   املنظامت  مبختلف  اكمةل  املغرب  لواهئا  املنضويةخارطة  للحق  حتت  جديد  انتصار  يف   ،

عاليا مشاعر الوفاء والعرفان أأعضاء املكتب الس ياس  من خاللها    مثن  ،ويه مناس بة كذكل  املغريب.

السادس محمد  املكل  اجلالةل  صاحب  عهنا  عرب  اجلالةل ونرصه،  هللا    أأيده  ، اليت  أأحصاب  من  ال خوانه 

اخلليجية ادلول  قادة  من  لل  ،والسمو  ومساندهتم  الصحراء  ملغربية  والواحض  الرصحي  دمعهم  وحدة  عىل 

 الرتابية للمملكة املغربية.

ذكل           للمغرب  وخبصوص  ؛مبوازاة  ادلولية  أأعضاء    ،العالقات  والسادة  الس يدات  وقف 

بني   الثاليث  االتفاق  لتوقيع  الأوىل  اذلكرى  حدث  عند  الس ياس  والوالايت    يةاملغرب اململكة  املكتب 

الأ  رسائيل،  املتحدة  وا  اعتربوها  مريكية  ولعمقه  مناس بة  حيث  للمغرب  الهامة  ادلولية  املاكنة  ال براز 

لتعزيز و   التارخيي، و الأ تعاون  ال   حلظة  وبناءمثر  امل صيل  الأطراف،  السالم  بني  ختدم   ادلويل  رشاكة 

   .ابدلرجة الثانية مصاحل الشعوبوترعى  ،ابدلرجة الأوىل
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اتبع املكتب الس ياس ابهامتم كبري الترصحيات واملواقف اال جيابية اجلديدة    ؛الس ياقويف نفس         

احلكومة  ابتت اليت   عهنا  املغرب  ملانيةالأ   دراليةيالف   تعرب  اذلي  ،اجتاه  بوادر    الأمر  بروز  عىل  يؤرش 

تعاون   مع  ث عالقات  جديدة  الأملانيةنايئ  و ادلوةل  ابمللموس  ،  مواقفيؤكد  وصدقية  اململكة    وضوح 

و اخلارجية،  عالقاهتا  يف  املواقف  املغربية  أأي  يه  أأن  تعترب  العالقات   الصةل  وثيقتعاون  اليت  يف 

ذا  يكتب هل النجاحادلولية لن  ال ا      .عىل الوضوح والثقة والاحرتام املتبادلاكن مبنيا ا 

، مثن الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس ياس عاليا الوطينقضااي الشأأن العام  ب    يتعلقوفامي     

واملراس مي   الاجامتعيةالقرارات  امحلاية  مبجال  علهيا  احلكومة  تواصلاليت  و   ،املتعلقة  وتزنيلها   املصادقة 

كبرية للحكومة،  بفعالية  امللحة  الرغبة  عىل  يؤرش  جناح  يف  مما  الورش   ا  الأمهية    املليك  هذا  ذي 

 الاجامتعية. الوطنية يف مسار بناء ادلوةل القصوى

الوطنية و       القضااي  فريوس   تدارس  ؛أأيضا  خبصوص  جاحئة  تطورات  أ خر  الس ياس  املكتب 

جسل  ،"كوروان" ببالدانيف    ا جديد  اارتفاع  ،كبريبقلق    ،حيث  اال صابة  ملتحور  اب  خاصة  ،حاالت 

هذا الوابء عىل الوضعية العامة لبالدان"أأوميكرون" تداعيات  واس مترار  اذلي يفرض عىل  الأمر    ،، 

الاحتياطات    بالدانمؤسسات   مجيع  من   الاحرتازية  والتدابري اختاذ  جديدة  موجة  بالدان  لتجنيب 

 مبا لها من انعاكسات مضاعفة عىل الوضعية املتأأزمة للعديد من القطاعات.  ،وابء كوروان

الس ياس  ي   ؛ذلكلوتبعا         املكتب  واملواطنني    اكفةناشد  الصارم  برضورة  املواطنات  التقيد 

اخملتصة  الوقائية ابري  ابلتد السلطات  تقرها  جرعاتأأخعىل  بكثافة  قبال  واال    ،اليت  ابعتباره   ذ   التلقيح 

الوحيد امجلاعيةحاليا    اخملرج  املناعة  احلياة    كسبيلو ،  لتحقيق  جمارهيا  لعودة  ىل  وانتعاش  ا  الطبيعية 

يدعو    الوطين.  الاقتصاد الس ياسكام  نفسه،املكتب  الوقت  يف  مواصةل    ،  ىل  ا    التفاتهتا احلكومة 

هذا   يف  املتخذة  الاحرتازية  والقرارات  اال جراءات  من  كبري  بشلك  تترضر  التزال  اليت  للقطاعات 

 املواطنني املغاربة العالقني ابخلارج.و  املواطنات مضاعفة هجودها ال رجاع مجيع  ومن مثاجملال، 

الصادر           البيان  مضمون  عاليا  الس ياس  املكتب  أأعضاء  مثن  احلكومية،  الأغلبية  موضوع  ويف 

احلكومة  اجامتع  عن   ومساندي  الأغلبية  فرق  رؤساء  من  املكونة  النواب"  جملس  رئاسة  "هيئة 

النواب،   تفعيالمبجلس  الاجامتع  هذا  الس ياس  املكتب  اعترب  املسطرة    امعلي  حيث  بني  للمبادئ 

نص   بأ فاقمي طيات  منوهني  الأغلبية،  ابلربملانالتنس يق    ثاق  الأغلبية  مكوانت  داخل  يرمسها   ،اليت 

جماالت   يف  الترشيعي  الس امي  تنظميها.  و العمل  والأايم ادلراس ية املزمع  من  الرقايب  أأشاد  مناس بة  ويه 

 ومية. خاللها املكتب الس ياس ابالنسجام والتضامن، و ابلتعاون الوثيق بني مكوانت الأغلبية احلك
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خيصوفامي          للحزب،     ادلاخلية  التنظميية  القضااي  اس تكاملموضوع  اجامتع    وبعد  خمرجات 

الأخري الس ياس  للحزب،  ا  واستنادا    ، املكتب  الأساس  النظام  مقتضيات  عىل  ىل  املصادقة  متت 

أأسامء ثالثة  ابقرتاح  العام  الأمني  نفس  جديدة    قرار  ويف  الس ياس.  املكتب  اس متع    ،الصددلعضوية 

التنظميية اليت أأفرزها اجامتع املكتب الس ياس   لقرارات أأولية حول معل الأقطاب املكتب الس ياس  

ىلاملكتب الس ياس    من خاللها  دعاويه مناس بة    الأخري، تقدمي مزيد    مجيع املناضالت واملناضلني ا 

ابتداء    الكربى اليت س يخوضها احلزبلعملية التنظميية  مسؤولية يف ابلك  الاخنراط  و  من التضحيات

  .ال عادة تشكيل مؤسساته وهيئاته الرتابية وتنظاميته املوازية  من الس نة املقبةل

حلول    ،ختاما          املقبةل  الأمازيغيةو   امليالدية   تنيالس ن ومبناس بة  القليةل  الأايم  متىن  خالل   ،

مجليع  و  جلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ونرصه دوام الصحة والعافية، املكتب الس ياسأأعضاء 

   .الرخاء والأمن والتمنيةاملناضالت واملناضلني و   املواطنات واملواطنني

    2021دجنرب    27وحرر ابلرابط يف  

 

 


