
 

 

 الغ ــــــب

، اجتماعا برئاسة األمينين العامين 2020فبراير  10 دم واالشتراكية مساء يوم اإلثنينعقدت قيادتا حزبي االستقالل والتق

والتحديات المستقبلية المرتبطة بالمسار  ه استعراض راهنية الوضع السياسينبيل بنعبد هللا، تم خاللمحمد نزار بركة و

 الديمقراطي ببالدنا.

والمعارك المشتركة التي خاضاها من أجل الحصول  ،ويأتي هذا اللقاء في سياق العالقات النضالية التاريخية بين الحزبين

 الديمقراطية على استقالل البالد وتوطيده، ومن أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستكمالها، ومن أجل بناء الدولة الوطنية 

 ئمة على العدالة االجتماعية.الحديثة القا

السياسي واإلكراهات المرتبطة به، حيث وقفا على   الوضعخالل هذا اللقاء، وجهات النظر حول واقع  ،وتبادل الطرفان

تراجع منسوب الثقة  تتجسد في الناتجة أساسا عن عدة اختالالت بنيوية ووظيفيةلسلبية ألزمة السياسة ببالدنا، والتداعيات ا

وباقي السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وانحسار األدوار الدستورية لألحزاب السياسية في العمل 

 . ، والعجز الحكومي على تقديم األجوبة التي تتطلبها هذه األوضاعالمجتمعفي طة اوس المؤسسات 

اق المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على ضرورة كما تدارس الجانبان التحديات المرتبطة بالتطور الديمقراطي ببالدنا، وآف

 . الثوابت الوطنية أحدك 2011وثيقة الدستورية لسنة إعمال  االختيار الديمقراطي الذي أقرته ال

حديات كبيرة دقة هذه المرحلة السياسية وما تفرضه من تل، واستشعارا منهما  فإن حزبي االستقالل والتقدم واالشتراكيةلذلك،  

قرار ، واستحضارا منهما للنضاالت الوطنية التي قدمها الحزبان من أجل توطيد الديمقراطية ببالدنا وإالدولة والمجتمععلى 

في ينامية جديدة في الحقل السياسي و، وانسجاما مع قناعاتهما الراسخة بضرورة ضخ ددولة الحق والعدل والمؤسسات

أكيد على دعوتهما للسيد رئيس الحكومة من أجل التعجيل بفتح ورش يجددان الت هماالمسار الديمقراطي ببالدنا، فإن

اإلصالحات السياسية واالنتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، ال سيما اإلصالحات المتعلقة 

مة في تدعيم وتقوية المشاركة المساهإحداث انفراج سياسي وبمراجعة المنظومة االنتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها 

إلى غير ذلك من اإلصالحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية  ،  قانون التنظيمي لألحزاب السياسيةالسياسية، وكذا مراجعة ال

 وانسداد اآلفاق.ببالدنا والقطع مع حالة التردد 

ومي حول ورش اإلصالحات السياسية وسيواصل الحزبان مساعيهما قصد إنضاج الشروط الكفيلة بإطالق النقاش العم

ُن من بهدف تقوية وتوطيد االختيار الديمقراطي ببالدنا، و واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، فتح اآلفاق التي تَُمك ِّ

 مفصلي إلرساء النموذج التنموي الجديد.  المدخل اليكون بمثابة  بلورة تعاقد سياسي واجتماعي جديد


