
 

 بيان املكتب الس يايس

رئاسة الس يد الأمني العام ب، حضوراي حلزب الأصاةل واملعارصة اجامتعا عقد املكتب الس يايس        

 يف، خصص للتداول لرابطاب 2022فرباير  22الثالاثء الأس تاذ عبد اللطيف وهيب، وذكل يومه 

 .والقضااي التنظميية للحزب ،املس تجدات الس ياس ية الوطنية

اليت يولهيا صاحب العناية الكبرية  عندكثريا املكتب الس يايس  توقف ،الاجامتعهذا يف بداية        

، العامل القرويساكنة للمواطنات واملواطنني من ه املكل محمد السادس حفظه هللا ونص اجلالةل 

لتخفيف من آ اثر تأأخر التساقطات املطرية عىل لأجل ا لعاهل البالدلقرارات احلكمية اب مش يدا

 تقدمي املساعدة للفالحني ومريب املاش ية املعنيني.، ومن مث النشاط الفاليح

ضمون الربمام  الاس تعجا ي ايذي سنته مباملكتب الس يايس  آأن آأشادوبعد  ،يف هذا الس ياق       

يقاعهاالتحدايت اليت احلكومة ملواهجة  يف الوقت نفسه احلكومة ا ىل  دعا، العامل القروي يعيش عىل ا 

السلمي لهذا الربمام  الطموح،  الاس تعجالية لضامن الأجرآأة والتفعيلاختاذ مجيع التدابري وال جراءات 

 .اململكة الفالحني مبختلف هجاتآأكرب عدد من وضامن اس تفادة 

صاحب اجلالةل  ايذي يوليه اخلاص الاهامتموقف املكتب الس يايس عند  مبوازاة ذكل،         

خبصوص يض ببوزنيقة ومضمون جلسة العمل اليت ترآأسها الأس بوع املا ،لقضااي الاستامثر يف بالدما

لعمل ايذي ل ارتياحهعن املكتب الس يايس فيه عرب آأ ايذي بالقدر ف  .الستامثرميثاق تنافيس جديد ل

نه،عىل هذا املس توىاحلكومة آأجنزته  متعن جيدا يف ال ا ىل احلكومة  يدعو ،هابلقدر نفسو ؛ فا 

جتديد املقتضيات القانونية  لس امي تكل اليت تؤكد آأن ،الاسرتاتيجية ادلقيقةامللكية ات جهيالتو 

 ديناميةهبدف خض  ،ها عىل آأرض الواقعوالتتبع املنتظم لتزنيل والتحفزيية يظل رهينا حبسن تنفيذها 

قلميي و جديدة يف الاستامثر اخلاص وتكريس اململكة كأرض ممزية لال  .ادلو يستامثر عىل املس تويني ال 

الاجامتع ايذي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية احلكومية  مضمونتدارس املكتب الس يايس  ،ا ىل ذكل

فرق الأغلبية، وما آأسفر آأحزاب و رؤساء  و نيالعام الأمناءحبضور السادة  ،يومه الثالاثء ابلرابط

 الأغلبية ، وتعطي نفسا آ خرا لعملرمس صورة موحدة للمرحةل القادمةتنحو منحى عنه من قرارات 



الأغلبية  آأداءاليت حتمك الكبرية بلك مكوماهتا احلكومية والربملانية، وتعكس الانسجام التام واملسؤولية 

 احلكومية.

سعار الأ التأأثري املبارش لرتفاع تدارس املكتب الس يايس  ،لقضااي اتجممتعية دامااب  يتعل وفامي        

اس تحرض كام عىل آأسعار املواد الاس هتالكية الأساس ية يف الأسواق الوطنية؛ يف السوق ادلولية 

جيابية كبرية قرار احلكومة التدخل يف هذا اتجمال عرب دمع العديد من املواد  املكتب الس يايس اب 

هدف  مبا حيق الآليات املواتية لتدخل احلكومة  املزيد من نتظار التفكري امجلاعي يف، يف االأساس ية

 التخفيف من حدة هذه الأسعار عىل القدرة الرشائية للمواطنات واملواطنني.  

الأقطاب التنظميية رؤساء وآأعضاء من  ىل تقارير جديدةا  وبعد الاس امتع  ،حلزيباويف الشأأن        

قطب ال عالم والتواصل، قطب ال دارة والرمقنة، قطب الس تة اليت انتخهبا املكتب الس يايس سابقا )

 ، واليتتتبع العمل الربملاين ومؤسسة املنتخبني، قطب العالقات اخلارجية، وقطب التدبري املا ي(

يقاعها ي احلركية اليت  رب عنتع مبضمون هذه التقارير  كثريا وه املكتب الس يايسن ؛احلزبعيش عىل ا 

عادة بناء يف اليت تعكس الرغبة امجلاعية لأعضاء املكتب الس يايس  ابيق جتديد و  ،التنظمي احلزيبا 

املناضالت  اكفةووف  مقاربة تشاركية مع  بأأف  دميقراطيهيالك واملنتدايت و مؤسسات احلزب، ال 

عقد املؤمترات صادق املكتب الس يايس عىل مذكرة تنظميية تقيض ب ويف هذا ال طار. واملناضلني

قلميية واجلهوية خالل الأسابيع القليةل القادمة  .ال 

اللقاءات اجلهوية  تعرفهاطلع املكتب الس يايس عىل ادلينامية الكبرية اليت ا، ويف نفس الس ياق       

النجاح الكبري عىل قوية، و ناء منظمة نسائية ابمية مس تقةل و ب عادة ل   التحضرييةاليت تنظمها اللجنة 

 ادليناميةوكذا  ،هبذا اخلصوص البيضاء وفاسادلار لك من مدينيت بن ايذي عرفه اللقاءان اجلهواي

يؤرش عىل عودة دور  الأمر ايذي ،هجويةترقبا لعقد لقاءات لمي اململكة االيت تعيش علهيا خمتلف آأق

 املرآأة البامية بقوة للحركية الس ياس ية واحلزبية.
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