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 بيان املكتب الس يايس

كودار انئب الأمني  مسريرئاسة الس يد ، بحلزب الأصاةل واملعارصة اجامتعه الأس بوعيعقد املكتب الس يايس 

مس تجدات يف ابملقر املركزي للحزب ابلرابط، خصص للتداول  2022 يوليوز 5الثالاثء ، وذكل يومه العام

 للحزب.القضااي التنظميية و  الساحة الس ياس ية الوطنية،

ولبعض التحدايت ، يف بداية الاجامتع تطرق الس يد انئب الأمني العام للمس تجدات الس ياس ية الوطنية

اللها عىل الاقتصاد الوطين وعىل الوضع الاجامتعي للمواطنات واملواطنني، وبعد مناقشة ظاخلارجية اليت تلقي ب

ن معيقة للك هذه القضااي،   ييل:ما عىل  يؤكداملكتب الس يايس فا 

متابعته لآخر التطورات اليت تعرفها قضية الوحدة الرتابية للمملكة املغربية، ممثنا يف هذا الس ياق  -

التعاون البناء اذلي يقوم به املغرب حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس حفظه 

وث الأمم املتحدة امللكف مبلف هللا، الس امي التعاون الوثيق مع مجيع الأطراف ادلولية وعىل رأأسها مبع

دفع من أأجل وذكل ، اذلي يقوم بزايرة رمسية لبالدان الصحراء املغربية الس يد ستيفان دي ميس تورا

مم املتحدة،  عىل أأساس جياد حل لهذا الزناع املفتعل ال  العملية الس ياس ية حتت الرعاية احلرصية للأ

طار الاحرتام التام للس يادة املغربية عىل اكمل مبادرة احلمك اذلايت و  . الرتاب الوطينيف ا 

 اجللسة العامة اليت عقدها الربملان الاندينيبفعاليات عاليا املكتب الس يايس  مثنر ويف نفس اال طا -

 اال كوادورو كولومبيا  و الربملان اذلي يضم مخس دول "بوليفياهذا معتربا أأن عقد  ،مبدينة العيون

يعد تكريسا دوليا جديدا  ،والش ييل" جلس ته العامة لأول مرة يف اترخيه مبدينة العيون املغربيةالبريو و 

عىل العمق التارخيي للمملكة املغربية، و عىل ، وشهادات دولية مسرتسةل ملغربية الصحراء املغربية

ىل أأقىص   جنوبه.تطورها ورؤيهتا املتبرصة يف حتقيق التمنية الشمولية من شامل املغرب ا 

ىل تكثيف املزيد من اجلهود التنظميية حىت متر معلية اقتناء الأضايح يف  دعوته - السلطات احمللية ا 

ظروف مواتية، ملا متثهل هذه الشعرية ادلينية من ماكنة خاصة يف قلب املواطنات واملواطنني، ويه 

اين وأأمجل التربياكت مناس بة يتقدم من خاللها الس يدات والسادة أأعضاء املكتب الس يايس بأأحر الهت

 لأمري املؤمنني جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ونرصه، وللشعب املغريب واال ساليم عامة.

ويف موضوع تصاعد ارتفاع أأسعار احملروقات وانعاكساهتا السلبية عىل القدرة الرشائية للمواطنات  -

ن املكتب الس يايس وهو يتابع هذه التطورات بقلق  قدام احلكومة عىل  كبري،واملواطنني، فا  يمثن ا 

خراج مرشوع قانون رمق  40.21املتعلق مبجلس املنافسة وكذا مرشوع قانون رمق  41.21ترسيع ا 

املتعلق حبرية الأسعار واملنافسة، وهو ما س بق أأن طالب به احلزب كأحد اال جراءات الأساس ية 

امرسات الاحتاكرية واملنافسة غري الكفيةل بتعزيز دور ادلوةل يف ضبط السوق والتصدي حبزم للك امل

 الرشيفة يف اجملال التجاري والاقتصادي. 
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ن ملمر الرابط بني مدينة الناظور ومليلية احملتةل، فاليت وقعت ابيونيو املايض  24أأحداث  وحول - ا 

املكتب الس يايس وهو يمثن اجلهود املبذوةل الحتواء املشلك و معاجلته بشلك رصني وعقالين يطالب 

أألف  50احلكومة ابس تئناف ادلينامية اليت أأطلقهتا املبادرة امللكية بتسوية الوضعية القانونية لأزيد من 

ات ال عطاء نفس هماجر غري نظايم معظمهم من بدلان جنوب الصحراء، وذكل بتعبئة لك اال ماكني

دماج املهاجرين ومتكيهنم من الولوج  ىل جديد لالسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وتيسري س بل ا  ا 

خراج ما تبقى من النصوص الترشيعية ا ىل الترسيع اب  خلدمات الأساس ية، مع دعوة احلكومة كذكل ا 

قامة  0302.والتنظميية ذات الصةل ابلهجرة والس امي املراجعة الشامةل للقانون  املتعلق بدخول وا 

خراج ءم الأجانب ومال ته مع املس تجدات ادلس تورية والالزتامات ادلولية للمغرب وكذا اال رساع اب 

 .املتعلق ابلهجرة واللجوء 66.17مرشوع القانون رمق 

سواء عىل مس توى املياه  ،العامل القرويداخل دة حب يف املياه اذلي تفامقويف موضوع اخلصاص  -

أأزمة عطش حادة، املسرتسل هيدد اليوم ب سار انعاكسه واذلي ،الصاحلة للرشب أأو مياه السقي

ن فسائر كبرية يف جمال الاستامثر الفاليح، وب  املكتب الس يايس وهو يش يد ابلتدابري واال جراءات ا 

ىل توس يع عضوي هايدعو  ه الأزمةاليت وضعهتا احلكومة جملاهبة هذ اللجنة الوزارية امللكفة مبوضوع ة ا 

ماكنيات احلكومة من أأجل ،املياه قصري  ،خمطط مايئ وطين مس تعجلوتزنيل وضع  واستنفار لك ا 

جراءات وتدابري  ،الأمد جملاهبة حاةل  ،يف أأقرب وقت ،موارد مادية اكفية للتدخل الناجع والشمويلو واب 

 مثمن و  ،هذه املادة الرئيس ية يف احلياة اليوميةاليت تعيشها القرى بسبب النقص احلاد يف الطوارئ 

املقاربة  بشلك متواز معس ياسة اس تعجالية تسري  عربتوفري املاء جبودة ومكية اكفية رحب حتدي رهان 

 بتوهجات بعيدة الأمد. لها ططخياليت الاسترشافية العمومية 

 ، وبعد مناقش هتا العميقةتنظميية خمتلفةلتقارير املكتب الس يايس  اس متعفقد  ،ويف القضااي التنظميية للحزب

 عند ما ييل:  توقف املكتب الس يايس

شادته العالية ابدلينامية التنظميية والو  - قلميية واحمللية       ماانت ا الأ رية املتسارعة اليت تواصل هبتا  اال 

 احلزب. ملانيي ومنتخيب ومناضالت ومناضيللرب  مسؤولجامعي يف حامس واخنراط  ،عقد مؤمتراهتا

حداث جلنة داخل املكتب الس يايس سترشف عىل - ح يالربانمج النضايل اخملصص دلمع ترش  تزنيل  ا 

جرا الترشيعية الأخ محمد امحلويت بدائرة احلس مية خالل الاس تحقاقات  21ها يوم ؤ اجلزئية املقرر ا 

 . خرىوابيق الرتش يحات الأ  يوليوز اجلاري

مؤكدا أأن  ،احلكومة اليت تتعرض لهااملقيتة  الأساليب والادعاءاتتوقف املكتب الس يايس عند بعض  ،ختاما

يف  عميقة والشامةلعىل تزنيل اال صالحات ال  الرتكزيهذه السلواكت جمرد تشويش مرفوض لن يثين احلكومة يف 

 . حزاب الأغلبية احلكوميةلأ  والربامج الانتخابيةعديد من القطاعات، بناء عىل مضمون الربانمج احلكويم ال

 2022 يوليوز 5وحرر ابلرابط يف 


