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 بيان املكتب الس يايس

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

، خصص لحزب ابلرابطاملركزي لقر ملاب 2022 يونيو 23امخليس الأس تاذ عبد اللطيف وهيب، وذكل يومه 

 القضااي التنظميية للحزب.و  تجدات الساحة الس ياس ية الوطنية،مس  يف للتداول 

، خلص ي تفضل الس يد الأمني العام بعرضهوبعد املناقشة املس تفيضة ملضمون العرض الس يايس املفصل اذل

 املكتب الس يايس ا ىل ما ييل:

التوقف عند مضمون البالغ الصادر عن ادليوان املليك اذلي أأشار ا ىل تعرض جالةل املكل محمد السادس 

حيث يقدر املكتب الس يايس عاليا ادلالالت العميقة املس تجد،  19حفظه هللا ونرصه لفريوس كوفيد 

متوهجني يف ؛ أأحزانه كام أأفراحه وضوحبلك  هشاطر ي و  ،مع شعبه الويفجاللته  لشفافية اليت يتعامل هبال 

ليعود يف  ويدمي عليه نعمة العافية ،هذا الباب ا ىل العيل القدير أأن يشفي صاحب اجلالةل وحيفظه يف حصته

 .اململكة املغربية بلك حمكة وتبرصأأقرب وقت لقيادة تطور ومنو 

ملبارشة ويف موضوع التقلبات املتسارعة اليت تعرفها أأمثان املواد الطاقية يف الأسواق ادلولية، وانعاكساهتا ا

مثن املكتب الس يايس خمتلف  ،ة الرشائية للمواطنات واملواطنني عىل القدر مثعىل السوق الوطنية، ومن 

رها مصادقهتا الأس بوع قبل املايض عىل اال جراءات اليت تبذلها احلكومة للتخفيف من حدة هذه الأزمة، وأ خ

مليار درمه دلمع نفقات صندوق املقاصة، لتنتقل بذكل نفقات  16مرسوم فتح اعامتدات ا ضافية بقمية 

ىل أأزيد من  البواتن والقمح والسكر مليار درمه هذه الس نة، خصصت دلمع مواد غاز  32صندوق املقاصة ا 

افة ا ىل ختصيص أأزيد من مليار درمه دلمع همنيي النقل، يف ا جراءات ا ض ،والفيول املنتج للكهرابء ةاملس تورد

 ،اس تثنائية وغري مس بوقة تسري بشلك متواز مع تزنيل الربامج والأوراش اليت وردت يف الربانمج احلكويم

 كد املكتب الس يايس عىل ما ييل: يؤ ويف هذا الصدد ،ش ادلوةل الاجامتعيةوعىل رأأسها ور

مجيع الفئات املهنية املش تغةل ا ىل جاعة يف معلية توزيع ادلمع ليصل النزيد من املدعوة احلكومة ا ىل  -

 يف النقل العمويم، الس امي الفئات الهشة داخل منظومة النقل. 

خمتلف اخلدمات  دعوة املنتخبني والسلطات العمومية اخملتصة ا ىل تعزيز أ ليات مراقبة الأسعار يف -

املواد أأمثنة مات واملتالعبني ابلأسعار بذريعة ارتفاع للتصدي ملس تغيل الأز  والأسواق الوطنية

 الطاقية. 

املعمول هبا س تقراء ال ليات اب ،س تعملجلنة لليقظة الاقتصادية داخل املكتب الس يايس  ا حداث  -

 سهام يف التخفيف من حدة هذه الأزمة. اقرتاح حلول مغربية من شأأهنا اال  عىل يف ادلول املقارنة، 
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سؤويل احلزب، منتخباته ومنتخبيه، مناضالته ومناضليه، ا ىل ترش يد ومراجعة أأسلوب دعوة م  -

اس هتالك املواد الطاقية أأثناء الاس تعامالت العمومية واخلاصة، والتحسيس بأأمهية هذا الرتش يد 

 داخل صفوف اجملمتع.

كراهات اليت ي  موضوعويف  حمصول ضعف و  ،جراء النقص الكبري يف املياههذه الس نة  العامل القرويها عيش اال 

من  ةالفالحي عامليف تلكفة الأ  ظالباه، والارتفاع يف حمصول التنب والأعالف هولواخلصاص امل  ،احلبوب

ني جياهبون س نة صعبة الفالحنتيجة ارتفاع أأمثنة املواد الطاقية، الأمر اذلي جعل  وحرث سقي وحصاد

الصاحلة يف هذا اجملال سواء يف جانب تعزيز قدرات توفري املياه اجملهودات املبذوةل من احلكومة رمغ جدا. و 

يدعو ذلا   والصعوابت كثرية.فا ن اخلصاص اليزال هموال ؛املرصود للأعالفالهام للرشب، أأو ادلمع العمويم 

ىل بذل املزيد من اجلهود وااحل املكتب الس يايس جراءاتلتدخل كومة ا  متنوعة  جديدة، بتدابري وا 

 واملدارش املغربية. القرىاليت تعيشها  املركبةالأزمة هذه داخل احمليط القروي للتخفيف من حدة  ،ومس تعجةل

ويف اجملال ادلميقراطي واحلقويق ببالدان، فقد توقف املكتب الس يايس عند املكتس بات ادلميقراطية اليت 

ظروف الوابء، وما أأفرزه من رمغ رخسهتا اململكة املغربية، وأ خرها سالسة املسلسل الانتخايب الأخري 

وأأمام  .التوهجات الس ياس يةخارطة س ياس ية واحضة، خلقت ببالدان لأول مرة أأغلبية منسجمة متقاربة 

الرفع من مس توى الأدوار الس ياس ية والوساطة حتصني املسار ادلميقراطي لبالدان، و تعميق و مطلب رضورة 

ن املكتب الس يايس يدعو ا ىل حوار س يايس  اليت يلعهبا الفاعلون الس ياس يون الس امي يف وقت الأزمات؛ فا 

ا احلوار اليوم لرحب التحدايت الراهنة، هذ ودميقراطي وحقويق مفتوح، حول التحوالت الس ياس ية املطلوبة

، وخلق نفس بصورة أأكرث فاعلية اذلي من شأأنه بلورة س بل تعزيز حضور الفاعلني الس ياس يني واحلقوقيني

 س يايس جديد داخل الساحة الوطنية.

الفكري النقاش  عند مضمونكذكل املكتب الس يايس  توقففقد  ،الأخرى وخبصوص املس تجدات الوطنية

 داخل الثقافية والفكرية ومؤسسات احلاكمةالتفاعل احلكويم والربملاين واحلركية ه واجملمتعي الهام اذلي خلق

قتصادية والاجامتعية للمرأأة، مثل احلقوق الا ،حول بعض القضااي اجملمتعية الهامة الساحة الوطنية

فكري التدافع ال وار و ممثنني هذا احل اي؛وغريها من القضا ختالالت اخملتلفة اليت تنجم عن زواج القارصاتوالا

ال ابلنقاش واحلوارأأهنا  نؤمنأأساس ية،   جممتعية قضاايحول  رايقال يف ظل الاحرتام  ،الهادئ لن تتطور ا 

التحريض والتخوين املبطن أأسلوب  يف نفس الوقت رافضني ؛التام للثوابت الوطنية احملددة بنص ادلس تور

 يف حماوةل مهنا ال خراس أأي صوت جممتعي ،يف حق هذا النقاشالس ياس ية  بعض الأطرافاذلي تقوم به 

  .اجملمتعية سلمي من هذه القضاايحضاري و  عن رأأيه بشلك يعرب  حر

ا حدهتستشعر وهو ي  فا ن املكتب الس يايس ؛الأوضاع الاجامتعيةاليت تعرفها بعض  صعوبةالويف موضوع 

طار املؤسسات للتخفيف من يفزب مسؤول عىل تقدمي لك ما ميكن حك رصحيو   وتمثينه ،هاضغط  ا 

وتعاون بناء ، برشاكة للتخفيف من حدة الاحتقان الاجامتعي احلكومةللتدخالت امللموسة اليت تقوم هبا 

مضمون احلوار الاجامتعي املؤسسايت  ، وأ خرهمع خمتلف الفرقاء الس ياس يني والاجامتعيني والنقابيني اجلادين
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 تالنقااب بعض سلواكتيف هذا الس ياق  رفضفا ن املكتب الس يايس ي ؛عش ية فاحت ماي املنرصمالناحج 

دوريت خالل و  ،ويؤكد أأنه منذ املؤمتر الوطين الرابع للحزب ،الاس تفزازية البعيدة عن روح النضال املسؤول

ميانه العميق بأأمهية سلوك معليا رخس ي ظل ،السابقتنيللحزب اجمللس الوطين  النقايب عن  فعلاس تقاللية الا 

صةل تنس يق عالقة أأو أأن احلزب ال تربطه أأية عىل تأأكيده املكتب الس يايس  دد جيمثومن العمل الس يايس، 

 أأو تقارب مع أأية نقابة. 

 فقد توقف املكتب الس يايس عند ما ييل: ويف القضااي التنظميية للحزب 

، مبدينة سالمؤخرا  عقدتدلورة السادسة والعرشين للمجلس الوطين اليت خمرجات ا مدارسة -

للكمة التوجهيية للس يدة بناء عىل مضمون ا أأجواء املسؤولية واحلوار البناء اذلي عرفته هذه ادلورة ممثنا

تزنيل  تبين وعىل مؤكدا رئيسة اجمللس الوطين والعرض الس يايس املفصل اذلي قدمه الأخ الأمني العام. 

 الهامة. الناحجة و خمتلف اخلالصات الواردة يف البيان اخلتايم لهذه ادلورة احلضورية 

قلمييا، ابدلينامية الكبرية اليت تعرفها معلية جتديد هيألك  التنويه - واليت جتاوزت نس بة احلزب حمليا وا 

برملانيي ومنتخيب ومناضيل احلزب يف هذه العملية التنظميية لقيادة و الاخنراط امجلاعي ابملائة بفضل  80

منسق  قدمه الأخ مسري كودارمفصل برانمج املؤمترات اجلهوية املقبةل، بناء عىل تقرير  وتسطري ،السلسة

 .قطب التنظمي ابملكتب الس يايس

ه تفرز، وما أأ للقاءات اجلهوية اليت تعقدها قيادة احلزب مع مناضالت البام مبختلف اجلهات التقدير العايل -

عتيدة ومس تقةل، متوقفا يف هذا الصدد عند مضمون  ،من أأفاكر ومقرتحات وجهية لبناء منظمة نسائية ابمية

توصيات اللقاء الناحج اذلي عقد جبهة لكممي واد نون، والتأأكيد عىل تبين املكتب الس يايس للتوصيات الوجهية 

 الواردة فيه.

عالم احلزب وصفحاته عىل  - وتعزيز قدرته ، مواقع التواصل الاجامتعي تدارس خمتلف الس بل لتطوير ا 

 واملواقف الرصحية. والوضوح مع خمتلف الرشاحئ الاجامتعية، املبنية عىل الشفافية  يةالتواصل 

 ،رئيسا الفريقني بلك من جملس النواب وجملس املستشارين ين تقدما هبامذللتقريرين الل  التمثني الكبري -

، والترشيعية والرقابيةواملسؤول اذلي يقوم به برملانيو احلزب عىل الواهجة ادلبلوماس ية العمل اجلاد  تقديرو 

عامل  والاخنراط اال جيايب  مبادئ وقمي ميثاق الأغلبية.يف ا 
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