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 بيان املكتب الس يايس

رئاسة الس يد الأمني العام الأس تاذ عبد اللطيف ب، عقد املكتب الس يايس حلزب الأصاةل واملعارصة اجامتعا حضوراي          

، ودراسة خصص للتداول يف مس تجدات الساحة الس ياس ية الوطنية، ابلرابط 2022يناير  25الثالاثء وهيب، وذكل يومه 

 .القضااي التنظميية والس ياس ية للحزب

قدمه يف بداية هذا الاجامتع، تدارس الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس العرض الس يايس املفصل اذلي        

ابجلوةل يف هذا الس ياق رحب املكتب الس يايس و ؛تطورات قضية الوحدة الرتابية لبالدان ويف مقدمته، مني العامالس يد الأ 

عىل أأن املغرب  التأأكيد االعام للأمم املتحدة دلول املنطقة خالل الأس بوع املايض، جمدد للأمنياليت قام هبا املبعوث الشخيص 

 .مصاحل شعوب واس تقرار املنطقةخلدمة  ،حبسن نية حلل هذا الزناع املفتعلو ظل دامئا مبادرا 

ساس أأ  حل س يايس عىلابملوقف الثابت للمملكة املغربية، وهو " متسكهجدد املكتب الس يايس  ،ويف هذا الس ياق     

طار مسلسل املوائد املس تديرة وحضور الأطراف الأربعة بعض دول  ص،هبذا اخلصو داعيا، ؛ "مبادرة احلمك اذلايت ويف ا 

ىل اجلوار  ومراعاة أأوارص الأخوة والروابط الروحية والتارخيية  ،الاكفيةمتكل الشجاعة و لتعقل وتغليب احلمكة، التحيل ابا 

 هبا.و شع منو وتقدم تعزيزو  ،أأراضهياصون و املنطقة دول وحدة  خلدمة املشرتكة بني شعوب املنطقة،

حيث جاحئة فريوس "كوروان"، القضااي الوطنية؛ تدارس املكتب الس يايس أ خر تطورات  ابيقبشأأن  وفامي يرتبط      

وحبجم التعبئة القوية  ،مش يدا يف الوقت نفسه ابلتعاطي اال جيايببالدان، ذا الفريوس ب ارتفاع حاالت اال صابة هب بقلق جسل

املكتب  حث ؛ويف هذا الصدد املوجة اجلديدة.السلطات ببالدان ملواهجة تداعيات هذه املؤسسات و اليت تقوم هبا خمتلف 

الس امي  ،لتحقيق املناعة امجلاعية ،بكثافة عىل أأخذ جرعات التلقيحو رضورة اال قبال ىل عالس يايس اكفة املواطنات واملواطنني 

اذلي سيسمح  الأمر امجلاعية، لتحقيق املناعةدوليا به  واقرتبت من املعدل املوىص ،نسب تلقيح عالية بلغتقد ن بالدان أأ و 

 . ية امللكفةالاقتصادال اثر و  تخفيف من حدة التداعيات الاجامتعيةابل 

ىل املكتب الس يايس دعاومبوازاة ذكل،           اجلدوى من اس مترار  الانكباب الفوري عىل مدارسة رضورة احلكومة ا 

الس امي  ،والعمل عىل فتح املطارات واحلدود يف وجه الرحالت الس ياحية والتجارية واال نسانية ،توقيف مجيع الرحالت ادلولية

نعاش اقتصادها  .هذا الفريوستطورات  بالدان يف مواهجةالهامة اليت رامكهتا تجربة ال مام أأ  اليشء اذلي س ميكن بالدان من ا 

نا خدمة القضااي اال نسانية ملواطنات الس يايح )بعد اخلسائر الفادحة اليت تكبدها هذا القطاع بعد قرار اال غالق(، وابلتايل 

 ويف نفس الس ياق طالب املكتب الس يايس من احلكومة مضاعفة هجودها خل وخارج أأرض الوطن.االعالقني د اواطنينوم

دلمع مجيع القطاعات املهنية املرتبطة ابقتصاد الس ياحة، بسبب الأزمة اخلانقة اليت تعيشها مئات الأرس املش تغةل يف اجملاالت 

 املرتبطة هبذا القطاع. 

يف  الطابع الرمسي للغة الأمازيغيةتفعيل املتواصةل ل احلكومة  عاليا هجودمثن املكتب الس يايس  وغري بعيد عن ذكل،         

ترأأسه  خبصوصالس يد رئيس احلكومة مرحبا مبا أأقدم عليه  ؛ال رجعة فيه املكي ابعتباره خيارا، العديد من القطاعات

دماج اللغة الأ التوقيع عىل لفعاليات حفل  مازيغية اتفاقية تعاون بني وزارة العدل واملعهد املليك للثقافة الأمازيغية من أأجل ا 
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، تفعيال ملضمون ادلس تور من هجة، الترسيع بتزنيل هذا الورش داخل ابيق القطاعات أأمهيةومشددا عىل ، يف جمال العداةل

نصافا و    .من هجة أأخرى عريضة من الشعب املغريب لرشاحئا 

طاريف            نتيجة تأأخر  ،تفامق مشألكهو  الأوضاع ابلعامل القرويتدهور وبعد الوقوف عىل  ،ةالاجامتعي القضااي ا 

نتاج الفاليح من الفواكه واخلرضاوات التساقطات املطرية مت ويف املقابل  واملوايش؛ وما س ببته من اهنيار يف أأسعار اال 

عن املكتب الس يايس  عرب فيهي يف الوقت اذليو ؛يف املواد الأولية والأمسدة والأعالف وملموس غالء ملحوظتسجيل 

نه  ،دلمع العامل القروياملرصودة لربامج احلكومية ل تقديره العايل ىل ختصيص برامج  أأيضا يدعو احلكومةفا  قصرية الأمد ا 

صاحل للرشب املاء التوفري دمع سواء يف جمال  حاليا، العامل القروي ساكنة معاانةأأزمة و لتخفيف من حدة بغاية ا ،مس تعجةلو 

  .  بشلك عاملفالحني والفالحة ل الالزم معتقدمي ادلالسقي، أأو يف جمال  مياه و

يقاعه يقمي اذلعند السجال الس ياسوي الع طويالاجملال الترشيعي، وقف املكتب الس يايس ويف            تعيش عىل ا 

 داخلحسب عدد من مشاريع القوانني العالقة من احلكومة  غاايت ونواايحتوير  خبصوص حماوةل البعض الس ياس ية الساحة

 ؛العالقة القوانني حسب هذه املشاريع احلكومة يف اختاذها لقرارمش يدا يف هذا الشأأن ابلشجاعة اليت متلكهتا ؛ غرفيت الربملان

ايها عىل لرؤية امجلاعية والتصور وفق امن جديد  القوانني تعديل هذه املشاريعوالفعالية يف نفس اجلرأأة متكل رضورة  وحااث ا 

مام أأ الالزتامات والوعود اليت قطعهتا أأحزاب الأغلبية احلكومية مضمون مبا جيسد  ،قطاب الأغلبية احلكوميةاجلديد لأ 

 الناخبني.

أأعضاء املكتب  نوهضمون بيان هيئة رئاسة جملس النواب، مل التمثني القبيلوبعد ويف موضوع الأغلبية احلكومية،             

كأحد الآليات املنصوص علهيا يف " املستشارين"هيئة رئاسة جملس اجامتع الصادر عن  اجلديد ضمون البيانمبالس يايس 

 امعلي تفعيال -بعد اجامتع جملس النواب- حيث اعترب املكتب الس يايس هذا الاجامتع، مضمون ميثاق الأغلبية احلكومية

مبجلس داخل مكوانت الأغلبية  اذلي خيلقهالتنس يق  حبجم ثاق الأغلبية، منوهامي بني طيات نص للمبادئ املسطرة 

من فاعلني اقتصاديني واجامتعيني ومنتخيب لهذا اجمللس الانفتاح عىل الروافد والرتكيبة املتعددة حنو وكذا توهجه  ،املستشارين

 . مجلاعات الرتابية والغرف املهنيةا

 عىل وقعها اليت تعيش املهمةالتواصلية والتنظميية  ادلينامية، وبعد التوقف عند القضااي التنظميية للحزب خيص وفامي          

قلميية واحمللية للحزب مبختلف ربوع اململكة كراهات "الوابء" العديد من الأماانت اال   تقدم أأشغال تقاريرل والاس امتع  ،رمغ ا 

، ويه تقارير لك من قطب التنظمي، قطب الأخريما قبل اليت أأفرزها اجامتع املكتب الس يايس  الس تة  التنظميية الأقطاب

اال عالم والتواصل، قطب اال دارة والرمقنة، قطب تتبع العمل الربملاين ومؤسسة املنتخبني، قطب العالقات اخلارجية، وقطب 

، وسابقا"جلنة حتضريية موسعة مكونة من الربملانيات "حاليا ال حداث عوة ادل؛ قرر املكتب الس يايس ابال جامع التدبري املايل

عادة بناء تصور جل الالأ  ،مناضالت احلزب اكفةاملنتخبات الباميات و  سائرمنفتحة عىل احلزب،  وزيراتو  نكباب عىل ا 

س توى تطلعات مل  رىقويطمح لأن ي ،يتجاوز اختالالت وأأعطاب التنظمي السابقمن شأأنه أأن  ،وتنظمي جديدين للمرأأة البامية

 س توى احلجم الس يايس القوي للحزب. م و  مبا يتناسبقيادة وقواعد احلزب، 

   2022يناير  25وحرر ابلرابط يف 

 

 


