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 بيان املكتب السياسي ابلصفة

 

 

أبريل   30انعقد اجتماع للمكتب السياسي ابلصفة برائسة السيد األمني العام األستاذ عبد اللطيف وهيب، مساء يوم اخلميس 
 جبدول أعمال تناول النقاط التالية: visioconférenceعرب تقنية  2020

  تقرير السيد األمني العام. -

 الوضعية التنظيمية للحزب )تعيني األمناء اجلهويني(. -
 الوضعية املالية للحزب. -
 مقرتح رئيسة اجمللس الوطين لتشكيل جلنة مؤقتة لألخالقيات. -
 خطة عمل الفريق مبجلس النواب.  -

وكذا عن أهم مستجدات   ،نشطته احلزبية أ يف بداية االجتماع ألقى السيد األمني العام كلمة، قدم من خالهلا تقريرا مفصال عن 
  الساحة السياسية والوضعية االستثنائية الراهنة اليت تعرفها اململكة املغربية جراء انتشار فريوس كوروان.

خدام منصات التواصل االجتماعي، انقش املكتب السياسي هذا الرتاجع اخلطري  املتعلق ابست  22.20فيما خيص مشروع القانون
عن املكتسبات اليت راكمها املغرب منذ عقود، سواء من حيث مضمونه املخالف لكل االتفاقيات الدولية وملضامني الدستور املغريب الذي  

أو من حيث توقيته املتزامن مع اإلجراءات املفروضة يف إطار   ، امنه حرية الفكر والرأي والتعبري بكل أشكاهل 25يكفل للمواطن يف الفصل 
 .حالة الطوارئ الصحية ملكافحة فريوس كوروان

وإذ يعرب املكتب السياسي عن رفضه التام واملطلق لكافة أساليب احلجر على وسائل التواصل االجتماعي أو تقييد حرية الرأي  
حق الشعب املغريب يف احلرية ويف الكرامة والعدالة االجتماعية وكافة احلقوق املكفولة يف الدستور ويف  والتعبري، يؤكد التزامه الدائم ابلدفاع عن 

لى املواثيق الدولية املصادق عليها من طرف املغرب، ويف هذا اإلطار فإن حزب األصالة واملعاصرة سيعمل جاهدا من خالل فريقيه ابلربملان ع
 من أجل التصدي هلذا املشروع.  ارضة،لعب دوره الكامل من موقعه يف املع

على املستوى التنظيمي، صادق املكتب السياسي على الالئحة اخلاصة ابألمناء اجلهويني الذين سيتم تكليفهم مبهمة تسيري  
  األماانت اجلهوية وفق دفرت حتمالت حمدد، إىل حني انعقاد املؤمترات اجلهوية.

استمرارية العمل املؤسسايت يف احرتام اتم للقانون األساسي للحزب، وافق املكتب  ويف نفس السياق التنظيمي وحفاظا على 
طين  السياسي على مقرتح السيدة رئيسة اجمللس الوطين من أجل تشكيل جلنة مؤقتة لألخالقيات لتدبري املرحلة إىل حني انعقاد دورة اجمللس الو 

  املقبلة.
من طرف السيد األمني العام من أجل ترشيد نفقات احلزب، وكذا كل اإلجراءات   كما مثن املكتب السياسي كل التدابري املتخذة

املزمع اختاذها مباشرة بعد رفع احلجر الصحي من أجل توفري بنيات إدارية تسمح جلميع مناضالت ومناضلي احلزب االشتغال يف أحسن  
 الظروف.

هبا السيد النائب رشيد العبدي رئيس الفريق ابلغرفة  على املستوى التشريعي، صادق املكتب السياسي على خطة عمل تقدم 
 األوىل، الرامية إىل تعزيز وتقوية دور الفريق ابملؤسسة التشريعية.

ويف هناية االجتماع نوه املكتب السياسي ابلتزام مناضالت ومناضلي احلزب ابلعمل اجلاد، وابألفكار والرؤى القيمة اليت تطرحها  
 جل املشاركة الفعلية واالخنراط يف كل القضااي اليت هتم الوضعية الراهنة وتستشرف آفاق املستقبل.أكل الكفاءات احلزبية من 
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