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التي تعيشها بالدنا من  الظروف الصعبةاالستقالل؛ والتقدم واالشتراكية؛ وهي تستحضر ؛ األصالة والمعاصرةإن أحزاب المعارضة البرلمانية: 

ً  وضاعتخذة لمواجهة األالهامة الم   تدابيروال ؛19جراء جائحة كوفيد   ة التيالعام جواءاألكذا و؛ الملكلجاللة قدامة ــالقرارات الم  الراهنة، وأساسا
في انتظار اإلعالن  مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياسية المهمة، ن  ـــم   ــث  ــنها ت  فإالستحقاقات االنتخابية المقبلة، تحضير ا فيها يتم

 اء مختلف االقتراعات.عن تواريخ إجرالرسمي 

حورية الثالثة تأكيدها على  وإذ تجدد األحزاب   عن عزمها مواصلة العمل من  عربــت   ، فإنهابديلنجاح النموذج التنموي الل الديموقراطيالمدخل م 

المواطناتية، واإلسهام في مشاركة معدالت الرفع السعي نحو الداخلية، و الجبهة، وتحصين مؤسساتهابكافة  وية الدولة الوطنية الديمقراطيةتقأجل 

 التي تخترق المجتمع. وأزمة الثقة أزمة السياسة تجاوز

ً  تعتبر أن المرحلة تستدعيحزاب الثالثة لتحقيق هذه األهداف الوطنية، فإن األو ً ــج  ر  و ،ديناميةً سياسية جديدة  إفراز على قادرة كبرىإصالحية  ة

 ،الحالي الحكومي التدبير اختالالت وتجاوز ،لبالدنا والخارجية الداخلية التحديات مواجهةمن أجل  ،ومسؤولة ومنسجمة متضامنة قوية حكومة

باشرة اإلصالحات الضرورية،  للحكومة الواضح والعجز واجهة  ،مكوناتها وتفاقم  الخالفات بينفي م   االقتصاديةاآلثار وتعثرها الواضح في م 

 االجتماعية للجائحة.و

ــناخ عام إيجابي إحداث والتدابير الكفيلة باتخاذ القرارات  األحزاب  الثالثة على ضرورة ، تؤكدفي هذا السياق وصون سياسي النفراج قوامه االم 

شاركة، كشرٍط أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات وي سهم في الرفع من ، صالحة  المغاربة مع الشأن العامم  تيح ـــبما ي ، حقوقيال األفق نسبة الم 

نتخبة.  الم 

حول  رزين ومسؤولعمومي  نقاش  فضاء ن ا العام  يسودكون المرحلة تقتضي أن ب اقتناعها الراسخت عرب األحزاب الثالثة عن وتحقيقا لهذه الغاية، 

، لألحزاب والبرامج السياسية المشاريع المجتمعيةمضامين  وكذا حول، المحاسبة الشعبيةبما يترجم مبدأ  ،تدبير الحكومة للشأن العام حصيلة

 .المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء التعبير والمشاركة سائطوتتناوله و والخاصة،مختلف وسائل اإلعالم العمومية  وتحتضنه

ر  األحزاب الثالثة بما يتعين على الحكومة، كما جرت العادة بذلك، أن تتخذه   ،طارفي هذا اإل كافة لمواكبة تواصلية وإعالمية، من إجراءاٍت  ت ذ ك  

المنصوص عليه في دفاتر تحمالتها،  بدورها االضطالع، خاصة بالنسبة لوسائل اإلعالم العمومية التي عليها منذ اآلن ،المسلسل االنتخابيمراحل 

    بخصوص إبراز التصورات السياسية على اختالفها وتعددها.

ً من األحزاب الثالثة على سالمة  تكافئ الذي يتعين أن يسودها، فإنها مبدأ العملية االنتخابية، وعلى كافة مراحل وحرصا  تجددالتنافس الشريف والم 

في استمالة الناخبين، بأشكال  السياسي، ه  ــول  ــي ــكيفما كان م   ،لظاهرة التوظيف السياسوي للعمل الخيري والتضامني المبدئي استنكارهاو  رفضها

 بئيسة استقبلها الرأي العام بكثير من السخط واالستهجان.

غير القانونية التي تعتمد على  هذه الظاهرةتعتبر أن  ا منها على سالمة  المسلسل االنتخابي الجاري، ، حرصً بهذا الصدد، فإن األحزاب الثالثة

 اردعه من أجل السلطات العمومية تدخلقتضي ت، المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطناتخالقي للبيانات ووع وغير أمشراستغالل غير 

 ا.وايقافه
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