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 اسي ابلصفة يبيان املكتب الس
 
 

  عرب تقنية  2020 ماي 12اجتمع املكتب السياسي ابلصفة برائسة السيد األمني العام مساء الثالاثء 
visioconférence،   خصص لتدارس جمموعة من النقط وفق جدول األعمال اآليت:  و 

   .التقرير السياسي وموقف احلزب من العمل احلكومي -
   . حول عمل الفريقني الربملانينيتقرير  -
   .التقرير التنظيمي -

   .وضعية املنتدايت -
 

السيد األمني العام تقريرا مفصال عن آخر مستجدات الوضعني السياسي  قدم  ،يف بداية هذا االجتماع 
على ضوء خمتلف التحدايت اليت تطرحها جائحة فريوس "كوروان" على بالدان عامة وحزبنا   واالقتصادي ابلبالد

 .  خاصة
 

ومن موقع مسؤولية احلزب السياسية يف اإلسهام يف التفكري اجلماعي لبالدان وهي تواجه خمتلف الصعاب اليت  
قرتح مبيف املعارضة، تعداده اجلاد إلسهام احلزب من موقعه فإن املكتب السياسي يعرب عن اسيطرحها هذا الوابء، 

تقدمي   من خالل ،نعاش احلياة االقتصادية إل حةاملشاركة يف احللول واخليارات املطرو  فكري يهدف إىل مشروع
يتتبع عن   مذكرة متعلقة بسيناريوهات اخلروج التدرجيي من حالة الطوارئ الصحية، حيث أن املكتب السياسي

  ، كلفة إبعداد دراسة دقيقة ومفصلة حول الوضعية االقتصادية الراهنةكثب عمل جلنة مكونة من خرباء احلزب م
 .19 كوفيد   وتقدمي تصور شامل حول مستقبل االقتصاد الوطين ما بعد أزمة  

 
عدم جدية   منعرب املكتب السياسي عن قلقه ، ابخلارجاملغاربة العالقني  املواطننيو  املواطنات معاانةويف موضوع 
إذ ال نفهم كيف أن احلكومة ترخص إلرجاء   ،هذا امللف االجتماعي واإلنساين الصعب التعاطي مع احلكومة يف 



الشروط والظروف وفري ت ل رعااي الدول األجنبية عرب رحالت من مطارات اململكة، دون أن تتحرك يف نفس الوقت
   ؟إىل أرض الوطن الضرورية إلعادة مواطنينا العالقني

 
فريقني ابلربملان وعن الدور الذي يقوم  تقريرا شامال عن عمل ال نيعلى مستوى العمل الربملاين، قدم رئيسي الفريقو 

  ، ملواجهة األزمة احلاليةاحلكومة تقييم التدابري املتخذة من طرف مراقبة و و  يات وبرملانيي احلزب من أجل تتبعبه برملان 
سيواصالن  من موقع املعارضة الفريقني  مؤكدين أن وما بتت تطرحه من صعوابت خمتلفة على اقتصاد بالدان،

، ومعارضة كل إجراء ليس يف صاحل  السلطات العموميةاملتخذة من طرف اإلجيابية اإلجراءات  مع التفاعل اإلجيايب 
  و كذا  ،تستأثر ابهتمام املغاربةترافعهما و اهتمامهما  بكل القضااي اليت مواطنينا، كما سيعمالن على مواصلة 

على  خمتلف الفاعلني املواطنني و ة مساعدت من أجل ابملزيد من اجملهوداكومة احل أتكيدمها على ضرورة قيام
 .مواجهة املرحلة إبكراهاهتا وحتدايهتا

 

على مستوى الشأن احلزيب انقش املكتب السياسي خمتلف النقط املدرجة يف جدول األعمال املتعلقة ابلتنظيم  و 
مباشرة بعد  طلقت يف جمموعة من اجلهات انابلدينامية واحلركية اليت  املكتب السياسي  يشيد  وإذ ،جهواي وإقليميا

فإنه يدعو إىل العمل ويف أقرب وقت  ،هياكله و  احلزب هبدف تعزيز التواصل بني مؤسسات ،تعيني األمناء اجلهويني
شأن  يف خمتلف القضااي اليت هتم ال ومناضلي احلزبخلق فضاءات للنقاش بني مناضالت  على الرفع من وثرية

 .واحلزيب احمللي
 

  ، فقد قرر املكتب السياسي تشكيل جلنة مكلفة ابلتواصل مع مجيع منتدايت احلزب ،وخبصوص منتدايت احلزب
تكون كفيلة  مستقبال عمل  خطة"قانونيا وتنظيميا"، من أجل إعداد للمنتدايت  ة احلالي ية وإعداد تقرير يهم الوضع

 الدينامية واحلركية اليت أطلقها املكتب السياسي. يف  ابخنراط هذه املنتدايت
 

يف احلزب  مناضالت ومناضلي  نوه املكتب السياسي ابجملهود والعمل املتميز الذي يقوم بهيف هناية االجتماع و 
الذي تتصدى عربه  يف اجملهود اجلماعي الوطين  ، وابالخنراط املسؤول ملنتخبيهمواجهة األزمة اليت تعيشها بالدان

أطر  ها جمموعة من األنشطة اليت أطلقاملبادرات التضامنية و ميع جب، كما يشيد املكتب السياسي ان للجائحةبالد
 . يف خمتلف جهات اململكة وفعاليات احلزب
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