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 بيان املكتب الس يايس

رئاسة الس يد بوعن بعد،  عقد املكتب الس يايس حلزب الأصاةل واملعارصة اجامتعا حضوراي       

، خصص للتداول 2021 دجنرب 15الأربعاء الأمني العام الأس تاذ عبد اللطيف وهيب، وذكل يومه 

اليت لمجلس الوطين ل الأخرية، ودراسة خمرجات ادلورة يف مس تجدات الساحة الس ياس ية الوطنية

 مبدينة مراكش. انعقدت

يف بداية هذا الاجامتع، تدارس الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس العرض الس يايس        

لقائه،  والتنويه كذكل بتوجهيات وتدخالت الس يدة رئيسة املفصل اذلي تفضل الس يد الأمني العام بإ

 ،من خالل مشاركهتا عرب تقنية "فيديو كنفرانس" بسبب الزتامات حكومية طارئة ،اجمللس الوطين

أأمهية النجاحات مسجلني ، قضية الوحدة الرتابية لبالدانتطورات حمطة الوقوف كثريا عند مت حيث 

ما فتئت املنجزات التمنوية الهامة اليت أأمهية لية اليت حققهتا بالدان مؤخرا، وكذا ادلبلوماس ية ادلو 

ملزيد من اليقظة لإفشال ب التحيل اذلي يتطلب الأمرمناطقنا اجلنوبية عىل مجيع املس توايت،  تشهدها

تزنيل أأوراش يف تقدم خصومنا من هجة، وتعزيز وحدة الصف الوطين وال واس تفزازات مناورات لك 

  .من هجة أأخرى احلثيثة ريةالمينا اجلنوبية بنفس العزم والوتتمنية أأق

س ياق الشأأن احلكويم، مثن الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس عاليا، توقيع أأمناء ويف 

، يف حدث شلك مناس بة س ياس ية أأخرى، لتجديد ميثاق الأغلبيةأأحزاب الأغلبية احلكومية عىل 

تحالف اذلي يربطنا مع رشاكئنا يف الأغلبية احلكومية احلالية، ويه حلظة لتجديد بل الالزتام والوفاء 

الالزتام الفعيل املسؤول حلزب الأصاةل واملعارصة سواء داخل احلكومة والربملان، أأو داخل خمتلف 

 املؤسسات املنتخبة، ولتسخري أأجنع الوسائل والس بل خلدمة قضااي الوطن واملواطنني.

، اس تحرض الس يدات والسادة أأعضاء املكتب ليوم العاملي حلقوق الإنسانل بالدان  ومبناس بة ختليد

ويه مناس بة اخلطوات اجلبارة اليت قطعهتا بالدان يف جمال تعزيز احلرايت وصون احلقوق، الس يايس 

 ،بلبالدالقوى احلية واملؤسسات املعنية واجملمتع املدين ولك احلكومة  من خاللها املكتب الس يايس دعا 

ىل التعاون امجلاعي للحفاظ عىل املكتس بات مسؤول حول بعض جدي و وفتح نقاش  ،وترصيدها اإ
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 ،احلقوقية اليت تفرض نفسها اليوم امللفات العالقة، وبيق احلقوقية الاجامتعية والس ياس ية  امللفات

 ،ادراس هت بل جيب اختاذ خطوات تقدمية يف مسار ،كطابوهات التعامل معها  امسموحواليت مل يعد 

وكذا املواثيق الكونية اليت  ،2011ملساحات احلقوقية املتقدمة اليت منحها دس تور عرب اس تغالل ا

 ا وهويتنا املغربية الأصيةل.نت واب اتم بقمينا وث يف الزتامب، صادق علهيا املغر 

القرارات  والسادة أأعضاء املكتب الس يايس عاليامثن الس يدات  ،الوطين دامئا العام ويف قضااي الشأأن

اي داعني ،امحلاية الاجامتعية جماليف  واملراس مي اليت صادقت علهيا احلكومة ىل اإ لك القطاعات  تعبئةها اإ

 .ادلوةل الاجامتعية مسار بناءيف  اجلوهري الاسرتاتيجيرية تزنيل هذا الورش املعنية للرفع من وت

للغة تفعيل الطابع الرمسي ت اليت ليزال يطرهحا موضوع الصعوبمن هجة أأخرى، ويف موضوع 

ن ، بعدد من املؤسسات مازيغيةالأ  توجه احلكومة الواحض ب عاليا جيدد التنويه وهو املكتب الس يايس فاإ

صندوق خاص وخضه مبزيانية  -لأول مرة– مازيغية من خالل ختصيصالهنوض بورش اللغة الأ يف 

نه  ؛2025س نة تصل ملليار درمه حبلول  املؤسسات الرشاكء املعنيني و اكفة احلكومة و ملقابل يدعو بفاإ

ىل نتخبة، امل ادلس تورية  من مازيغية تمتكن اللغة الأ حىت الاخنراط الإرادي القوي يف هذا الورش اإ

  لبالد.لكغة دس تورية ل والعملية ماكنهتا الطبيعية نيل 

وقف الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس كثريا عند فقد الوطنية،  القضاايخبصوص دامئا و  

 ،ملتحور "أأوميكرون" ببالدانبوتسجيل أأول حاةل مؤكدة  جاحئة فريوس "كوروان"أ خر تطورات 

املكتب الس يايس ويف هذا الس ياق، و  .عىل الوضعية العامة لبالدان اس مترار تداعيات هذا الوبءو 

ونتيجة  ،مؤرشات الإصابة هبذا الوبء ومعدلت الوفيات بهحتسن اس مترار  حذربرتياح يسجل 

ه يف نفاإ  ؛احلكومة واكفة مؤسسات ادلوةل وانهتجهتا خمتلف التدابري والإجراءات الاستباقية اليت سنهتا

ىل الالزتام باكمل القواعد والتدابري الاحرتازية، كام حييدعو  املقابل  ثاكفة املواطنات واملواطنني اإ

 لقطاعات اليت لتزال تترضر بشلك كبري من الإجراءات والقراراتلمن جديد  الالتفاتةىل عاحلكومة 

دها اأأع حيث ،لس امي قطاع الس ياحة واملهن والأنشطة املرتبطة به يف هذا اجملال، املتخذة الاحرتازية

غالق املطارات  قرار ىل اإ ل بعد بداية مؤرشات الانتعاش اذلي عرفه القطاع خالزمة، الأ  معقاإ

ىل كام يدعو املكتب الس يايس  .الشهرين املاضيني والتفكري من جديد يف  هجودهامضاعفة احلكومة اإ

 بخلارج أأو ادلاخل. العالقنيمجيع املواطنني املغاربة  رجاعأأجنع الس بل لإ 

النجاح الكبري وبعد الوقوف عىل ، القضااي التنظميية ادلاخلية للحزبموضوع ما خيص ويف       

لس تكامل تشكيل  واليت خصصت، املايضنونرب  27يوم السبت اليت انعقدت جمللس الوطين دلورة ا
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؛ جسل الس يدات ، واملصادقة عىل النظام ادلاخيلاملكتب الس يايس، وانتخاب هيألك اجمللس الوطين

أأعضاء اجمللس  هبا جواء املسؤولية الاكمةل اليت حتىلوالسادة أأعضاء املكتب الس يايس بفخر كبري أأ 

جناح غري مس بوق دلورة جملس نا الوطين اذلي م  اليشءالوطين،  الأخرية؛ داعني يف الوقت كننا من اإ

ىل  ،ومناضالته ومناضليه ،تنظاميت احلزبيع نفسه مج  هذه  الاستامثر القوي للنجاح اذلي عرفتهاإ

   .التزنيل امجلاعي واملس تعجل خملتلف توصياهتا ىلالسعي اإ من مث و ، ادلورة

من الس يد مسري  لوضع التنظميي للحزب، انتخب املكتب الس يايس الكب املرتبط س ياقال  ذاتويف 

والس يد أأديب بنرباهمي  الس يدة فاطمة السعدي انئبة اثنية،كودار انئبا أأول للس يد الأمني العام، و 

، والس يد محمد الصباري والس يدة لةل حاجة جامين املال لأمنيانئبة  لهام السايقاإ الس يدة و  أأمينا للامل

 يف نفس الاجامتع تشكيل الأقطاب التالية: قطب الإدارة والرمقنة، قطب التنظمي، متكام مقررين. 

 القطب املايل، قطب الإعالم والتواصل، قطب املنتخبني، قطب العالقات اخلارجية.  

عند كثريا توقف الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس  ،لقضااي ادلوليةب  يتعلقوفامي ؛ختاما

ملاك وشعبا، بلنس بة للمغاربة، ا قضية جوهرية معتربين أأهن ،القضية الفلسطينيةالتطورات اليت تعيشها 

 ،اخلاريجالس يايس تقبل املزايدات والاسرتزاق  الشعب الفلسطيين قضية ل مؤكدين أأن معاانةو 

اليت ما  ب املغريبوقوى حية ولك أأطياف الشع وحكومة وبرملاان ملاكاململكة املغربية بل يه قضية 

 لأجل، الشعب الفلسطيين الشقيق دفاعا عناجلسام  التضحيات وتقدمي فتئت تعرب عن تضامهنا

ضد الغطرسة الصهيونية والصمت ادلويل والاسرتزاق ودمع نضالته  ،حاميته وصيانة حقوقه املرشوعة

الفلسطينية املس تقةل وعامصهتا يف بناء دولته املرشوع حقه  الس يايس من بعض أأشقائه، حىت ينال

 القدس الرشيف.
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