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 بيان المكتب السياسي 

 

اجتماعا     2020يوليوز    15األربعاء  له مساء يوم  عقد المكتب السياسي لحزب األصالة والمعاصرة 

العامالسيد  برئاسة   بالرباط  األمين  المركزي  مستجدات    ،بالمقر  في  للتداول  أعماله  جدول  خصص 

وكذا مختلف الجوانب المرتبطة بالتحضير الجيد لالستحقاقات    ،الوطنيةواالقتصادية  الساحة السياسية  

 .باإلضافة إلى مواكبة الشأن البرلماني وتفاعالت الوضع الداخلي للحزب المقبلة،

االجتماع بداية  عن    ،في  السياسي  المكتب  أعضاء  السادس  عبر  محمد  الملك  لجاللة  الحارة  تهنئتهم 

هللا شهادة حصول  بمناسبة    ؛أعزه  على  الحسن  موالي  األمير  العهد  ولي  الملكي  السمو   صاحب 

، متمنين لسمو ولي العهد المزيد من التوفيق والنجاح  بميزة "حسن جدا"  2020خالل دورة  البكالوريا  

 ياة. والتألق في مساره الدراسي وفي مختلف مناحي الح 

ذلك  مفصال    ،بعد  عرضا  العام  األمين  السيد  أهم  قدم  احول  الساحة  واالقتصادية مستجدات  لسياسية 

والسيما اآلثار والتداعيات الكبرى الرتباك الحكومة وهي تصدر قرارات الخروج من واالجتماعية،  

جميع   على  أثر  الذي  والغموض  والتردد  التناقض  حيث  الصحي،  الحجر  الحياة إجراءات  مناحي 

 االقتصادية واالجتماعية بالبالد. 

على السياسي  المكتب  أعضاء  وقف  ذلك  ال  بعد  العامة  لقاءات  طيبةاألجواء  فيها  مرت  السيد   التي 

العام العام  األمين  األمناء  البرلمان،  يمع أغلب  الممثلة في  اللقاءات من  حيث مكنتن لألحزاب   هذه 

لتعامل والتعاون والتنافس المبني ا لرسمت كذلك آفاقالوطنية، ول الكثير من القضايا  لرؤى حوتبادل ا

 على االحترام المتبادل بين جميع الهيئات السياسية. 

لمشروع القانون المالي التعديلي الذي قدمته    التام  رفضهم  عن  أعضاء المكتب السياسي   عبر   ،إلى ذلك 

الذي انتظره الشعب هذا المشروع  مضمون  من    همعن خيبة أمل، واألسبوع الماضي  الحكومة للبرلمان

كثيرا   وقراراتالمغربي  إجراءات  يحمل  االقتصاد   تكون  مشجعة،  كي  عجلة  تحريك  على  قادرة 

كوفيد    الوطني أزمة  من  من  إنصاف على  و  ،19المتضرر  والمهنية  الكثير  االقتصادية  التي   الفئات 

ساهمة في تحسين األوضاع االجتماعية  وكذلك الم  ،تعيش محن حقيقية جراء استمرار تداعيات الوباء

المواطنين   من  هائل  الجائحة،  لعدد  من  الفاعل المتضررين  في  الثقة  منسوب  من  الرفع  تم  ومن 

  وجاءت   ،كانت مخيبة لآلمال  اإلجراءات التي حملهاو  ذا المشروعه  غير أن أرقام   ؛عموما  السياسي



 

بجميع   االهتمام والعنايةعلى حساب    الرأسمالالشركات ولتكرس هيمنة توجه إرضاء جزء يسير من  

 فئات المجتمع. 

ابية  التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيسات ورؤساء المجالس التر  9744وفي موضوع الدورية رقم

الجماع لنفقات  األمثل  "التدبير  عنوان  سنة  تحت  برسم  الترابية  فقد  2020ات  أعضاء    استغرب"  

السيما    ،ستند على أي أساس قانونيي ال    ، واعتبروها قرارامضمون هذه الدوريةمن  المكتب السياسي  

كما   الترابية،  للجماعات  التنظيمية  الدورية  اعتبرواالقوانين  هذه  مضمون  العمق   أن  في  يضرب 

ومن تم    ،ترابيةاستقاللية تدبير وتسيير الجماعات الترابية، ويفرض وصاية شاملة على الجماعات ال

 . غير مقبول التراجع فيها  الذي قطعت فيه بالدنا أشواطا هامة بالمسار الديمقراطي الترابي لمسل ينتقل

بالتحليل السياسي  المكتب  أعضاء  وقف  ذلك  اإلشكاالت   العميق  إلى  ألهم  المستفيضة   والمناقشة 

المرت بوالقضايا  االنتخابيةبطة  كفيلةبهدف    ،المقبلة  العمليات  اقتراحات  الترسب   ترتيب  انة تجويد 

الثقة تعزيز  ومن تم    ،العملية االنتخابية  داخل  الجاذبيةرفع منسوب  اإلسهام في  القانونية االنتخابية، و

، وفي هذا السياق أكد المكتب السياسي على هذه االستحقاقات  لس التي ستفرزهااالمؤسسات والمج  في

اورات والتنسيق مع األحزاب السياسية للوصول إلى اإلعداد  المش  قيادة الحزب في   استمرارضرورة  

للجالية المغربية لتضمن تمثيلية هامة  جاهدا  الحزب    التي سيسعى، والقانوني الجيد لهذه االستحقاقات

 داخل البرلمان. بالخارج 

البرلمان الشأن  موضوع  أبداها أعضاء  ثمن    ي، وفي  التي  العالية  اليقظة  السياسي  السيدات   المكتب 

أعضاء   النواب  التعديلي  الحزب  يفريقوالسادة  المالي  القانون  مضمون  مواجهة  ومواقفهم   ،في 

بالرفض    التصويت  قيادة وقواعد الحزب و  االنسجام مع قناعات  ومن تم  ،المشرفة من هذا المشروع

بالتنسيق التام مع  على   المشترك   التصويت من خالل  المعارضة  رفقائنا في  مضامينه، منوهين كذلك 

 والتقاطع الكبير في االقتراحات والتوجهات. 

استمر أعضاء المكتب السياسي في مناقشة الوضعية التنظيمية    ،ن التنظيمي الداخلي للحزبوفي الشأ

ين في  مشيدفي أفق التوصل بتقرير مفصل عن واقع هذه التنظيمات،    ،للتنظيمات والمنتديات الموازية

التي   بالدينامية  نفسه  واألقاليمالوقت  الجهات  من  العديد  في  الحزب  تنظيمات  لتقويةتعيشها  بناء  ال  ، 

 القادمة.  ومختلف التحديات  ستحقاقاتلالالحزب جاهزية للوقوف على مدى و تنظيمي للحزب،ال

   2020يوليوز   15حرر بالرباط في 

 


