
 

 
 املكتب السياسي   بيان

 
عقد املكتب السياسي حلزب األصالة واملعاصرة، برائسة السيد األمني العام، األستاذ 

تقنية عرب  األسبوعي  اجتماعه  وهيب،  اللطيف  وذلك   ،visioconference  عبد 
، وقد كان جدول أعمال االجتماع حمددا يف النقط  2020  غشت  24  االثنني مساء يوم  

 التالية: 
 

 كيفية التجاوب مع مضمون اخلطاب امللكي السامي.   -
ن أبش  والبحث العلمي  والتعليم العايلاملهين  والتكوين  الوطنية  التداول يف قرار وزارة الرتبية    -

 الدخول املدرسي واجلامعي.
 متابعة موضوع التعيينات مبجلس ضبط الكهرابء. -
 انتخاب رئيسي فريقي احلزب ابلربملان. إعادة -
 ل اللجنة الوطنية لالنتخاابت.تشكي -
 

السيد   امللكي    األمني استهل  اخلطاب  مبضمون  هبا  أشاد  بكلمة،  االجتماع  العام 
السادة أعضاء املكتب السياسي السيدات و املوجه مبناسبة ذكرى ثورة امللك الشعب، داعيا  

  تنفيذ ما جاء يف اخلطاب السامي.لتعجيل ب اقرتاح الصيغ املناسبة ل إىل
مضمون    وأمهية  صراحة وقوة املكتب السياسي، على    أعضاءويف هذا الشأن، أمجع  

الوطنية   إىل، داعني كل عضوات وأعضاء احلزب  السامي  اخلطاب املسؤولية  الكاملة   حتمل 



 

اجلهود مجيع  وابء كوفيد  جمل  وبذل  انتشار  حتدايت  احملوري  19اهبة  الدور  على  مؤكدين   ،
 واحملليني يف هذا الشأن.  واإلقليمينياجلهويني  ناء األميلعبه السادة  أنالذي جيب 

والبحث العلمي   والتكوين املهين والتعليم العايلالوطنية  وفيما خيص قرار وزير الرتبية  
هذا القرار    أن، فقد أبرز املكتب السياسي،  املتعلق بكيفية الدخول املدرسي واجلامعي احلايل

مسؤولياهتا ويتسم ابلغموض وعدم الوضوح، وأنه سيساهم هترب احلكومة من حتمل  يعكس  
وكذا التعليم  أسرة  مكوانت  صفوف  يف  االرتباك  من  جو  خلق  و و   أمهات  يف   أولياءآابء 

أتجيل الدخول املدرسي   إىلقد دعا املكتب السياسي احلكومة  يف هذا السياق  التالميذ، و 
 . مدة أربعة أسابيع، إىل حني اتضاح الرؤية بشأن احلالة الوابئية

بعد،  خيار  وبشأن   عن  من  فقد  التعليم  عددا كبريا  أن  السياسي  املكتب  سجل 
م املاضي،  الدراسي  املوسم  هناية  يف  يتمكنوا  مل  القروي،  للعامل  املنتمني  وخاصة  ن  التالميذ 

ال    عديدةتنموية بنيوية    عوامل تقنية وواقعية، وكذلك إكراهاتب، لمواكبته ابلشكل املطلو 
يواجهها القروي  العامل  األ  .يزال  إاتحة  وهلذه  شأنه  من  التأجيل  اقرتاح  فإن  سباب كلها، 

 الفرصة لكافة أطراف العملية الرتبوية، الختاذ القرار الصحيح واملناسب.
كتب السياسي، إىل إشراك السادة  أما ابلنسبة للدخول اجلامعي، فقد دعا أعضاء امل

 رؤساء اجلامعات يف اختاذ القرارات املناسبة بشأن هذا الدخول.
جملس   يف  التعيينات  موضوع  ليئة  اهلوبشأن  للقرار  الوطنية  وتبعا  الكهرابء،  ضبط 

، فقد تقرر جتميد عضوية مجيع أعضاء احلزب  يف هذا املوضوع  السابق للمكتب السياسي
 . واألنظمةاجلهوية للقوانني ن اللجالى عاملعينني يف هذا اجمللس، وإحالة ملفاهتم 

السادة  السيدات و اليت يقوم هبا  أشاد املكتب السياسي، ابجملهودات القيمة    إىل ذلك
فريقي احلزب ابلربملان اليت حققوها رغمأعضاء  اجلبارة  إكراهات االشتغال يف    ، وابحلصيلة 



 

اجلائحة أعضاء  دعاو ،  ظروف  الربملانيني  والسادة  السيدات  نفسه  الوقت    إىل الفريقني    يف 
 انتخاب رئيسيهما، وجعل ذلك تقليدا سنواي عند كل دخول اجتماعي وسياسي.  إعادة

مت  الذي  النقاش  مع  وجتاواب  السياسي،  الوضع  مستجدات  مع  التفاعل  إطار  ويف 
امل مع  هلذه  تدشينه  اجليد  االستعداد  أفق  ويف  االنتخابية،  ابالستحقاقات  املعنية  ؤسسات 

   ،من القانون األساسي للحزب 164و 116و 106االستحقاقات، وبناء على الفصول 
 فقد مت تشكيل اللجنة الوطنية لالنتخاابت على الشكل التايل: 

 حممد احلمويت: رئيسا.
  مسري كودار : عضوا
 عضوا.عبد النيب بعيوي: 

ويف إطار ضرورة تعاون اجلميع من أجل حتقيق جناعة وطنية يف مواجهة  ويف األخري،  
اإلعالم،  وسائل  خمتلف  السياسي  املكتب  دعا  ببالدان،  املقلق  الوابئي  الوضع  تطورات 
لدعم جسر  السياسية،  القوى  و  النخب احلزبية  أكثر على  االنفتاح  إىل  العمومية،  خاصة 

للرفع  وحتقيق تلك التعبئة املنشودة    ،املواطنات واملواطننيكرب عدد من  أتواصلها املباشر مع  
 .ب حصانة جمتمعنا وشعبنا من تفشي فريوس كوروان القاتلمن منسو 

جدد   السياسي  وختاما  إىل  املكتب  وكذا  دعوته  احلزب  ومنتخيب  منتخبات  كافة 
إىل   ومناضليه،  من  مناضالته  وااملزيد  والواعية  املسؤولة  مبادرات   بواسطةملكثفة،  املسامهة 

 .19، يف اجملهود الوطين املبذول، للحد من انتشار وابء كوفيد ونوعية فعالة
 

2020غشت  24الرابط يف   


