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 بيان هيئة رئاسة الأغلبية
 

برئاسة الس يد عزيز أأخنوش رئيس حزب التجمع الوطين للأحرار، وحضور لك من 

الس يد عبد اللطيف وهيب الأمني العام حلزب الأصاةل واملعارصة، والس يد نزار بركة 

مبعية لك من الس يد مصطفى ابيتاس والس يدة فاطمة  الأمني العام حلزب الاس تقالل،

الزهراء املنصوري والس يد شيبة ماء العينني قيادات من هذه الأحزاب، وتفعيال 

مليثاق الأغلبية، عقدت هيئة رئاسة الأغلبية احلكومية اجامتعها العادي، يومه امجلعة 
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وبعد مناقشة مس تفيضة ومسؤوةل ملس تجدات الساحة الوطنية، يف ارتباط مع 

ن رئاسة الأغلبية  املتغريات والتحدايت وضغوط الظرفية ادلاخلية واخلارجية، فا 

 احلكومية تؤكد عىل ما ييل:

تقدمي أأحر الهتاين وأأصدق التربياكت لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس   -

 ونرصه، وللشعب املغريب قاطبة، مبناس بة اذلكرى الثالثة والعرشين حفظه هللا

لرتبع صاحب اجلالةل املكل محمد السادس عىل عرش أأسالفه امليامني، ويه 

حمطة س نوية لتجديد روابط التالمح الوثيق بني الشعب املغريب الويف وملكه 

ار اململكة العظمي، اذلي ما فئت يرص بعزمية راخسة عىل قيادة تطور وازده

املغربية، وجعلها يف مصاف الأمم ادلميقراطية املتقدمة، وتوجيه عنايته اخلاصة 

 وانشغاالته السامية حنو صيانة كرامة مجيع مواطناته ومواطنيه.
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تقدير جحم املسؤولية الكبرية، والاعزتاز ابلتضامن والانسجام الذلين يتحىل   -

هبام معل الأغلبية احلكومية، ومهنجها التشاريك، مكبادئ أأساس ية مكنت 

احلكومة من جماهبة التحدايت املس تجدة والضغوطات غري املس بوقة اليت 

جراءات تواهجها بالدان، عىل غرار ما حيدث عىل الصعيد ادلويل، بتد ابري وا 

مس تعجةل توازي الاس مترار يف تنفيذ الأوراش اال صالحية واخليارات 

 الاسرتاتيجية الواردة يف الربانمج احلكويم.

اال شادة ابلتدخل احلكويم الفوري تنفيذا للتعلاميت امللكية السامية، واذلي  -

ة، يضم مجةل من التدابري الاس تعجالية للحد من تأأثريات احلرائق ودمع الساكن

وابجلهود اجلبارة اليت بذلهتا السلطات والقوات العمومية، وتنوهينا حبجم التأ زر 

 والتضامن الذلين أأابن عهنام املواطنون يف مواهجة هذه الاكرثة الطبيعية.

التقدير العايل ملا رامكته بالدان يف جمال تعزيز الاختيار ادلميقراطي الراخس   -

احرتام احلرايت، وتكريس أأسس دوةل دس توراي، كخيار أأمة ال رجعة فيه، و 

القانون وحقوق اال نسان، ومواصةل حتقيق املكتس بات امجلاعية يف هذا الورش 

الأسايس، كام هو الشأأن يف الانكباب عىل معاجلة بعض الاختالالت بلك 

 جشاعة أأخالقية وس ياس ية. 

 الارتياح الكبري للمنجزات والأوراش واال صالحات اليت قامت هبا احلكومة  -

يف خمتلف اجملاالت، رمغ التحدايت ادلاخلية واخلارجية الصعبة، وقدرهتا عىل 

مواصةل تزنيل برانجمها احلكويم رمغ اال كراهات، وعىل رأأسها الاس مترار يف 

تزنيل ورش ادلوةل الاجامتعية كرؤية اسرتاتيجية مشولية هتم تفعيل امحلاية 

معاانة املواطنات الاجامتعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن 

واملواطنني الس امي يف اللحظات الصعبة،  وتوفري الشغل والسكن والتعلمي 

 الالئق وغريها من اجلهود.

اال شادة العالية بروح الوطنية واجلدية، وكذا املسؤولية الس ياس ية الكبرية   -

اليت أأابنت عهنا مجيع أأحزاب وفرق املعارضة كام فرق الأغلبية داخل جمليس 
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ن، واليت جنحت من مواقعها اخملتلفة يف نقل أأس ئةل وقلق وانشغاالت الربملا

ىل املؤسسة ادلس تورية، وما تأأسس عنه من حوار  الشعب املغريب ا 

مؤسسايت بني احلكومة والربملان، مكننا مجيعا من البصم عىل نتاجئ وقرارات 

 حكومية هامة، وحصيةل رقابية وترشيعية جد ممتزية خالل الس نة الترشيعية

كراهات الظرفية الصعبة اليت متر مهنا بالدان.  الأوىل، رمغ ضغط وا 
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