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 بيان املكتب السياسي 

 

اجتماعا برائسة   2020يونيو  9عقد املكتب السياسي حلزب األصالة واملعاصرة يوم الثالاثء 
السيد األمني العام للوقوف على مستجدات الساحة السياسية الوطنية وكذا تدارس جمموعة من النقط 

 النحو التايل: احملورية املدرجة يف جدول أعمال االجتماع وهي على 
 

 أوال: برانمج إعادة اإلقالع االقتصادي. 
 اثنيا: الوضعية التنظيمية للحزب.

 اثلثا: التحضري لالستحقاقات االنتخابية املقبلة. 
 رابعا: تقرير حول أشغال الفريقني ابلربملان. 

 
كوفيد  وإذ يسجل املكتب السياسي أنه وبعد كسب رهان املرحلة األويل من املعركة ضد وابء  

السادس نصره هللا،19 اليت عرب    حتت القيادة اجلليلة لصاحب اجلاللة امللك حممد  التضامنية  والروح 
عنها مجيع الفاعلني السياسيني واالقتصاديني واالجتماعيني واملقاوالت الوطنية وفعاليات اجملتمع املدين،  

عارضة يف التشاور يف كل القضااي املرتبطة  تراجعت احلكومة عن التعاقد املبين على الثقة بني األغلبية وامل
 بتدبري اجلائحة.

 
ويف هذا السياق، مل تتوفر احلكومة على خطة واضحة املعامل تعرضها على أحزاب املعارضة ملناقشة  
تفاصيلها وتقدمي مقرتحات بشأهنا عرب إطارات متعددة، من أجل املسامهة الفعلية يف تدبري مرحلة ما  

ما يسجل املكتب السياسي حلزب األصالة واملعاصرة ضعفا كبريا لدى احلكومة  بعد احلجر الصحي. ك
يف التواصل مع املواطنني حول القضااي الراهنة اليت تشغله، كوضعية املغاربة العالقني يف اخلارج والتدابري  
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الذين يتابعون دراستهم خا املغاربة  الطلبة  البالد، وملف  رج أرض  اليت سيتم اختاذها فور عودهتم اىل 
هذا الغموض والضبابية خلق وما يزال خيلق الكثري من االرتباك ويطرح العديد من التساؤالت،    الوطن.

 وهو ما سيفضي إىل صعوبة إعادة ثقة املواطن املغريب يف عمل اجلهاز التنفيذي.
 

 إعداد برانمج إعادة اإلقالع السريع االقتصادي واالجتماعي الوطين:  •

املكتب السياسي نقاشا معمقا حول أولوايت املغرب على املستوى القريب، يف اجملالني  شهد اجتماع  
وقام بصياغة تصور احلزب حول رؤيته لكيفية اخلروج    19وفيدادي واالجتماعي، ملرحلة ما بعد كاالقتص

االجتماعية. ويعترب    الدميقراطيةان انطالقا من مرجعيته الفكرية والسياسية اليت تقوم على  و من أزمة كور 
احلزب أن املغرب يتوفر على مؤهالت اقتصادية كبرية من شأهنا أن جتعل منه قطبا اقتصاداي وصناعيا  

ق يف  ملحوظة  هبشاشة  ميتاز  الذي  احلايل  املغرب  واقع  إىل  تنتبه  أن  احلكومة  وعلى  طاعات  مهما، 
ومستوايت عدة، وأن تركز على سياسات وتدابري جتمع بني تشجيع استهالك املنتوج الوطين وتشجيع  

 الصناعة احمللية. 
 
يقدم هذا الربانمج حزمة من اإلجراءات اآلنية اليت هتم إعادة إقالع سريع لالقتصاد الوطين، هتم  و 

لية املعدل وختص كذلك جمموعة من القطاعات ذات  التدابري املتعلقة ابمليزانية وأولوايت مشروع قانون املا
حيوية   إىل  ابإلضافة  والصحة  التعليم  شاملة كقطاعي  إصالح  إعادة  إىل  حتتاج  واليت  الكبرية  األمهية 

ال والصناعة  الصناعيقطاعات كالسياحة  والقطاع  والعقار  الربانمج  ،  تقليدية  يقدم  ذلك،  جانب  إىل 
 ستساهم يف حفظ كرامة املواطن املغريب ومحاية املستهلك.  جمموعة من اإلجراءات العملية اليت 

ويؤكد املكتب السياسي من خالل مذكرته على ضرورة اخنراط مجيع القوى احلية يف مسار جدي ووطين  
على مواصلة   عازم  السياسي  الكتب  فإن  الصدد،  للوطن. ويف هذا  العليا  املصاحل  إىل حتقيق  يهدف 

دايته وتنظيماته يف أفق إعداد مذكرة ورؤية احلزب على املستويني املتوسط النقاش عرب خمتلف أجهزته ومنت
 والبعيد هتم النموذج التنموي اجلديد. 
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 تنظيميا وانتخابيا:  •

ب على مستوى اجلهات تداول املكتب السياسي يف العديد من القضااي التنظيمية اليت هتم أجهزة احلز 
جلنة خاصة، حول تنظيمات احلزب ومنتدايته، حيث ستواصل    أعدتهتدارس التقرير الذي    و  ،و األقاليم

هذه اللجنة عملها إبعداد تصور شامل وخطة عمل، بغية الرفع من أداء أجهزة وهياكل احلزب، وجتويد  
 طرق اشتغاهلا وحتسني نتائجها ومردوديتها.

 
 برملانيا •

لتقريريهما املتعلقني أبداء برملانيينا ابلغرفتني أكد املكتب السياسي على  بعد تقدمي رئيسي الفرقني  
القوة الربملانية والسياسية حلزب األصالة واملعاصرة مبجلسي النواب واملستشارين، واليت جيب استثمارها 

ريقيه بشكل جيد للرتافع عن مجيع القضااي اليت هتم املواطنات واملواطنني، كما دعا املكتب السياسي ف
ابلغرفتني األوىل والثانية إىل ضرورة استحضار الوضعية الصعبة اليت يعيشها املواطنون املغاربة يف ظل أزمة  

 كوروان يف إطار مراقبة العمل احلكومي. 
 

ويف ختام اجتماعهم، تقدم أعضاء املكتب السياسي ابلشكر والتقدير لكل املناضالت واملناضلني  
على تفاعلهم اإلجيايب وعلى ما يقدمونه من مبادرات هادفة إىل إطالق ديناميات حقيقية عرب اجلهات 

قدرة    سامهت يف فتح نقاش جاد ومسؤول حول جمموعة من القضااي االجتماعية واالقتصادية، عكست
 احلزب على التفاعل مع املواطنني وانتظاراهتم. 

 
 2020يونيو  9حرر ابلرابط يف الثالاثء 

 


