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 بيان املكتب الس يايس

رئاسة الس يد ب، حلزب الأصاةل واملعارصة اجامتعا حضوراين ووالأمناء اجلهويعقد املكتب الس يايس 

للتداول يف  ، خصص2023يناير  16االثنني الأمني العام الأس تاذ عبد اللطيف وهيب، وذكل يومه 

مبا فهيا  للحزب بعض القضااي التنظميية ادلاخلية، ودراسة مس تجدات الساحة الس ياس ية الوطنية

العرض الس يايس تلف القضااي الواردة يف وبعد نقاش معيق مل  ؛2023تسطري الربانمج النضايل لس نة 

 ما ييل: نؤكد عىل ،مني العامالس يد الأ قدمه املفصل اذلي 

ىل جالةل املكل محمد السادس حفظه هللا ابمس مجيع مناضالت ومناضيل احلزب تقدم ن  - ا 

ىل الشعب املغريب قاطبة ،ونرصه مجل التربياكت مبناس بة رأأس الس نة أأ بأأحر الهتاين و  ،وا 

مبزيد  س نة اجلديدة عىل ملكنا وشعبنان يدخل ال أأ ، راجني من العيل القدير اجلديدة الأمازيغية

عىل احلكومة اليت تبذلها هود مبختلف اجل ننوه فهيا ويه مناس بة  .والرخاء والأمن التقدممن 

 الس امي قرارها ،اجملالكثريا بتدابريها العملية يف هذا  نش يدو ، مس توى تفعيل اللغة الأمازيغية

رتمجة خمتلف النصوص الترشيعية والتنظميية ذات الصبغة العامة يف اجلريدة الرمسية ب الأخري

ىل   الوزراءعدد من الأس بوع املايض ، وكذكل جحم االتفاقيات الهامة اليت وقعها الأمازيغيةاللغة ا 

ضافة  ،لتكريس حضور الأمازيغية يف اال دارات واملؤسسات العمومية بطريقة غري مس بوقة ا 

ىل دراج اللغة  والعمل عىل ،الرفع من الغالف املايل املصص دلمع الأنشطة الأمازيغيةخطوة  ا  ا 

 ،مازيغية داخل مقرات اال دارات ويف التشوير والتسمية ووسائل النقل واملواقع اال لكرتونيةالأ 

ىل اخنراط أأكرث ملتلف مكوانت احلكومة يف هذا الورش الاجامتعي ندعو  ويف هذا الصدد ا 

  احليوي.

ادلنيئة اليت صاحبت افتتاح تظاهرة رايضية ابجلزائر، واليت من  ندين ونشجب السلواكت -

املفروض أأن تبقى يف روح الرايضة مبفهوهما اال نساين العاملي ادلامع لتعميق احملبة والسالم بني 

ي جعلها حتول حلظة رايضية ية اذلاجلزائر  لحكومةل معى اال رادة الس ياس ية لدالشعوب، ب

ىل مناس بة لبث عداهئا  ومسوهما الس ياس ية اجتاه الوحدة الرتابية للمملكة، بل اجتاه رصفة ا 

حىت امجلاهري الرايضية املغربية اليت بصمت عىل صورة حضارية جد راقية شهد هبا العامل 

فريقيا سافرينيف اعتداء وخرق   قطر، لموندايخالل تصفيات   .للقوانني املنظمة للعبة دوليا وا 
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الرافضة املوقف الوطين الثابت للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم عاليا مثن ن نفس الس ياق ويف  -

وتضامننا مع النخبة الوطنية الشابة اليت حرمت  ،لوسائل الوطنيةابمساس ابلرموز ولأي 

الترصحي لبعثة  يةاجلزائر احلكومة رفض من املشاركة يف هذه التظاهرة الرايضية، نتيجة 

  .ط امللكية املغربية الناقل الرمسي للمنتخبات الوطنيةالسفر عرب اخلطو املنتخب املغريب 

التعلمي مضمون االتفاق الهام املوقع بني احلكومة والنقاابت الأكرث متثيلية يف جمال نقدر عاليا  -

الكثري من التدابري ي نص عىل ، واذلالرتبية الوطنيةالعايل قبل شهور، واليوم يف جمال 

ابعتبارها مدخال  ،س بوقة للموارد البرشية يف جمال التعلميامل تحفزيات غري واال جراءات وال 

، واالتفاق عىل نظام أأسايس موحد يرسي عىل مجيع أأساس يا ال صالح املدرسة العمومية

لغاء الأنظمة الأساس ية املعمول هبا من قبل وغريها من  املاكسب لفائدة موظفي القطاع، وا 

صالح ال حماةل يعطي س  ، مما أأرسة التعلمي ية قوية لقطاع التعلمي، ابعتباره من القطاعات دفعة ا 

  الاجامتعية ذات الأولوية يف برانمج احلكومة.

 وحبسن سري مؤسساهتا ابالس تقرار الس يايس واملؤسسايت املتني اذلي تعرفه بالدان،عزت ن -

ابمللموس واليت تعززها  ةياحلكوم الأغلبية هبا مكوانت  حتظىابلثقة الشعبية اليت و ،ادلس تورية

صالحات احلداثية  واملواطننيدمع املواطنات حيث  نتاجئ الانتخاابت اجلزئية الأخرية، لال 

نتاجئ ابهرة لفائدة املواطنات واملواطنني  مكهنا من حتقيق ،وادلميقراطية اليت تقوم هبا احلكومة

ندعو املناس بة  هبذه؛ و رمغ الظرفية الاقتصادية ادلاخلية واخلارجية الصعبة يف خمتلف اجملاالت

ىل استامثر رصيد الثقة يف  الوطنيني مجيع الفاعلني الس ياس يني ادلس تورية  ناؤسسات ما 

عوض تبخيس صورهتا أأمام الرأأي العام  بالدان وتمنية شعبنا تطويروالرتكزي عىل واس تقرارها، 

 .الوطين وادلويل

 اودعوهت ،عاليا مبضامني الاجامتع اذلي عقدته هيئة رئاسة الأغلبية مبجلس النواب نرحب -

ىل دمع وتعزيز الامتسك املتني والتضامن املس متر بني جمليع مكوانت الأغلبية ابمجل  املسؤوةل لس ا 

رضورة احرتام امليثاق الس يايس والأخاليق عىل  اتأأكيدهو  ،مكوانت الأغلبية احلكومية

غلبية ة وعدم الانس ياق وراء خصوم النجاح والارتقاء ابلأوضاع الاقتصادية واجملالي ،للأ

 . للمواطنات واملواطنني والاجامتعية والثقافية

 جديدةلتقارير تنظميية  وبعد الاس امتع  خيص موضوع القضااي التنظميية ادلاخلية للحزب،وفامي -

ا وكذ، هتم أ خر الاس تعدادات لعقد مؤمتر وطين خاص بتأأسيس املنظمة النسائية للحزب

تقارير جديدة هتم عىل اطلع الاجامتع  حلزب.ش بيبة امنظمة أ خر الرتتيبات يف جمال هيلكة 

ة مؤمترات مخس عقد الس امي التعديالت اليت طرأأت عىل أأجندةاملؤمترات اجلهوية للحزب، 
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وهجة ادلار البيضاء  الرشقو بين مالل خنيفرة و مراكش أ سفي هجات من  هجوية هتم لك

جندة  كام .ودرعة اتفياللت سطات قلميية تطرق الاجامتع بتفصيل للأ النضالية اجلهوية واال 

س تكامل تأأسيس التعبئة امجلاعية اليقاع س نة الرفع من ا  قرر جعلها ت، حيث 2023س نة ل 

اجليد حملطة املؤمتر  اال عداديف أأفق  الأجندة التنظميية املقررة وتزنيل التنظاميت املوازية للحزب

 احملدد. اترخيهيف وعقده الوطين اخلامس 

قودها يتتعرض لها قيادة احلزب بني الفينة والأخرى، واليت خبصوص امحلةل الرشسة اليت و  -

انتقلت من  ،غري أأخالقيةنيئة و دابس تعامل أأساليب  ،واجملهوةل ةاملعلوماجلهات بعض اخلصوم و 

ىل الهتجم عىل يف جمال القطاعات اليت يرشفون علهيا مناقشة قرارات وتدابري وزراء احلزب  ا 

عرب بث  ضيقةس ياس ية وتصفية حساابت  ،بأأفراد عائالهتم والتشهري واملس ،حياهتم اخلاصة

ومتاسك قيادته  ة احلزبوتروجي الأاكذيب حول وحد، تلفيقاتال و  املسمومة شاعاتاال  

ننا ابلقدر اذلي ؛وقواعده علن عن ن ابلقدر نفسه ؛ةرخيصوال هذه امحلةل البئيسةفيه ستنكر ن  فا 

ىل ندعوها و  ،اشد عىل أأيدهي، ون قيادات حزبناتضامننا املطلق مع  لمتسك أأكرث من أأي وقت اا 

، املطلق للهنوض بأأوضاع الفئات اجملمتعية الهشة والفقرية، ودمعها خبيار اال صالح احلدايث مىض

ومع املعارضة  احلكومة احلاليةمع حلفائنا يف سؤوليهتا الاكمةل وحتملها مل  ،حقوق املرأأةوتعزيز 

خمتلف الرتافع لصاحل و  بشلك تضامين، واصةل تزنيل الربانمج احلكويممل الوطنية املسؤوةل

ن مواقعنا املتلفة داخل حزب مع املواطنات واملواطنني، و محزبنا ها قطع  الالزتامات اليت

ؤمن أأن فهيا نعن تزنيل اال صالحات اليت املغرضة  هذه امحلالت ينالن تثن صاةل واملعارصة الأ 

   .املواطنات واملواطننيصاحل م

 2023يناير  16وحرر ابلرابط يف 


