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  الالئحة السياسية 
  

 البارزتان داللة رمزية ةتحمل الذكرى الخمسون لالستقالل ومرور خمسين عاما على إعالن الجمهوري

الشعب التونسي من جليل التضحيات في سبيل بالغة األهمية في تاريخ بالدنا المعاصر بالنظر لما قدمه 

وتواصال مع هذه الروح اختار الحزب الديمقراطي . العزة الوطنية والسيادة الشعبية والحياة الكريمة

  . “مواطنون ال رعايا”ارا لمؤتمره الوطني الرابع شعار التقدمي شع

ة بين التخلف السياسي القائم لكن بعد نصف قرن من إرساء الدولة الوطنية ما تزال تونس تعيش مفارق

لة ال تتناسب بالمرة مع ما حققه شعبها من تقدم في عديد المجاالت األخرى ومع ما يشهده وطاقاتها المعطّ

  .العالم من نزوع جارف نحو الحرية والديمقراطية

 إذ سرعان إن مجيء حكم السابع من نوفمبر بوعد التغيير لم يحد من هذه الفجوة بل زادها اتساعا وحدة،

دا، منذ مطلع التسعينات، إلى دائرة الجمود السياسي دفع بالبالد مجدو على انفراج السنوات األولى ما التفّ

  .نتيجة سياسة القبضة األمنية التي توخاها بتعلة مقاومة التطرف الديني ثم مكافحة اإلرهاب

ل الحزب الوبعد مضي زهاء العقدين على  مجيء هذا النظام إذ يسجفته هذه مي ما خلّديمقراطي التقد

التجربة من أضرار جسيمة على أكثر من صعيد، يقف على أهم عالمات الوهن التي أصبح عليها النظام 

  .ل عقبة حقيقية أمام تقدم تونس وتنميتهاالسياسي والتي ما انفكت تتكاثر وتتراكم لتشكّ

 اإلصالح السياسي واالنتقال التدريجي إلى  فقدان النظام لشرعيته السياسية التي بناها على شعار– 1

الديمقراطية فجاءت التجربة مخيبة لآلمال إذ ساد القمع وتعددت المحاكمات الجائرة وغصت السجون 

بمعتقلي الرأي والمعارضين وغابت حرية التعبير واإلعالم وتحولت حرية التنظيم إلى صورة باهتة من 

مش دور األحزاب إن هي ة فيما حوصرت جمعيات المجتمع المدني وهالتعددية الزائفة القائمة على المواال

كل ذلك خوفا من بروز قوة منافسة تضع شرعيته . لم تتعرض للمالحقة والمنع من النشاط القانوني

المتداعية على محك االختبار وتحرر اإلرادة الشعبية من ربقة التزييف والمغالطة اللذين يسودان الحياة 

  .العامة

فقدان النظام لشرعيته الدستورية التي أقامها على إلغاء الرئاسة مدى الحياة و على تحديد عدد  – 2

الواليات الرئاسية بثالث دورات، غير انه وما إن أشرفت الدورة الثالثة على نهايتها حتى بادر بتعديل 

ن إلى منصب رئيس  القصوى للمترشحيدستوري ألغى كل تحديد لعدد الواليات الرئاسية ورفع من السن
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 من سبعين إلى خمسة وسبعين عاما ووسع من صالحياته وحماه من كل محاسبة أو مساءلة كل ةالجمهوري

ذلك في تجاهل كامل لرفض المعارضة هذا التعديل واحتجاجها عليه وفي استخفاف تام بالرأي العام مما 

. ة جدا للمشاركة الشعبية فيهأضفى على االستفتاء الذي كرسه هزاال ووهنا تجليا في نسب منخفض

 دور في تحديد ئاسة مدى الحياة وأزمة دستورية أفقدت دستور البالد كّل ذلك عودة للردت عن كّلوتولّ

  .صالحيات السلط العمومية

م مؤسسة الرئاسة وسيطرتها على كافة السلطات بدءا  تدهور وضع المؤسسات في عالقة بتضخّ– 3

ومرورا بالسلطة التشريعية التي ) ةد فيها الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهوريالتي تع( بالسلطة التنفيذية

يسيطر عليها الرئيس بواسطة حزبه ويقتسم معها عددا واسعا من صالحياتها التشريعية تحت عناوين شتى 

ن جّلوانتهاء بالسلطة القضائية التي يسيطر عليها من خالل المجلس األعلى للقضاء الذي يرأسه ويعي 

أعضائه، وقد تحولت مختلف المؤسسات بما في ذلك الحزب الحاكم وأحزاب الديكور، إلى مجرد أجهزة 

  .تخضع مباشرة لسلطة الرئيس وانتهى كل ذلك إلى شلل مؤسساتي

 تراجع السند الداخلي للنظام بسبب سياسة القمع المنهجي واستشراء الفساد الذي طال المال العام – 4

عتمة على المعامالت، وابقي على أزمة النظام البنكي الذي يرزح تحت وطئ الديون وأضفى مناخا من ال

االقتصاد الموازي الذي حرم المالية العمومية من موارد هامة لتهربه ةع من دائرغير المستخلصة ووس 

وسلط منافسة غير شريفة على المؤسسات العاملة في ) ية وجبائيةكجمر (تمن مختلف أنواع االداءا

مت على عملية التفويت في مؤسسات القطاع العام وعلى المناقصات العمومية أجواء نطاق الشرعي وخيال

من الشك والريبة وبرزت ظاهرة الثراء الفاحش وغير المشروع وتولد عن كل ذلك شعور شائع بالحيف 

مل ورجال جراء وشباب عاطل عن العوبعدم تساوي الفرص وقد شمل هذا التذمر مختلف األوساط من ُأ

د أن النظام يسعى لتدارك ما يفقده من شعبية بالسعي للمحافظة على قاعدة يب. أعمال على حد سواء

  .ف المشاريع اإلنمائية والخدمات اإلجتماعية لترقيع الشرعية المهترئةاجتماعية قوامها عالقة زبائنية تُوظّ

ن االنتصاب في بالدنا نتيجة هذا المناخ غير  انحباس االستثمار المحلي وإحجام االستثمار األجنبي ع– 5

المالئم للمعامالت في ظرف انسحبت فيه الدولة من االستثمار في قطاع اإلنتاج وانفتحت فيه السوق على 

ت البطالة وتفاقمت تحت وطأة المنافسة خاصة في قطاع النسيج والمالبس الذي ينتج المنافسة الدولية فتفشّ

ي غّل نصف اليد العاملة كما ساهم النظام التعليمي القائم على الخيار الكمنصف البضاعة المصدرة ويش

على حساب الجودة وضعف القدرة التأطيرية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في اختناق سوق الشغل 

وبروز ظاهرة بطالة الشباب من خريجي التعليم العالي وانتهى كل ذلك إلى تراخي حركية التنمية وتفشي 

  .م بعدم االطمئنان إلى المستقبلشعور عا

م االجتماعية جراء تدهور القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والوسطى وغالء لْر الس ظهور بوادر توتّ– 6

 إلى البروز من جديد ةالمعيشة وعدم استقرار الشغل وانسداد آفاق التشغيل فعادت الحركة االضرابي

النضباط الذي خضعت له ألكثر من عقد بل وخرجت عن وخرجت العديد من القطاعات النقابية عن ا
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تحفظها السياسي وبدأت تقرن مطالبها االجتماعية الخصوصية بمطالب اإلصالح السياسي والديمقراطية 

بعد أن كان النظام قد بنى استقراره السياسي على تدجين المنظمات النقابية ومحاصرة التحركات 

  .ةاالحتجاجية للفئات الشعبية المتضرر

ه في ميدان حقوق اإلنسان واستشراء الفساد مما وسع  تدهور الصورة الخارجية للحكم بسبب سجلّ– 7

دائرة منتقديه من المنظمات غير الحكومية ووسائل اإلعالم الى البرلمانات فالمؤسسات المالية الدولية 

نتقادات مثارا لحمالت والحكومات الصديقة في أوروبا وأمريكا وحتى الدوائر األممية وكانت هذه اال

  .ل في شؤونه الداخليةها النظام من حين إلى آخر ضد شركائه بدعوى رفض التدخّصحفية يشنّ

8 –ها وتماسك أجهزتها من  ومن آخر عالمات التأزم التي تمر بها البالد ما يعتري استقرار السلطة ذات

 تبديد المخاوف والقلق الناجمين عن ذلك غموض ولم تسهم حالة التعتيم اإلعالمي الذي تعيشها البالد في

واللذين طاال الرأي العام الوطني والمراقبين األجانب على حد السواء بل وساهم في تفشي الشائعات ومنها 

  .النية في إجراء تعديل دستوري جديد يحدث منصب نائب للرئيس يضمن استمرار النظام وتجدده

  

مجمل هذه العالمات والظواهر تبرهن في تضافرها وترابطها ن الحزب الديمقراطي التقدمي يعتقد أن إ

. على أن تونس تدخل فعال نهاية مرحلة سياسية استنفذت كل عوامل القوة فيها واستوفت كل إمكانياتها

غير أن مآالتها ال تبدو مليه ونهايتها ال تبدو وشيكة وقد تتخذ هذا المنحى أو ذاك وفقا لما سيكون عليه نج

  :المعارضة وحال الشعب

 وال يزال يرزح ةفالشعب لئن بقي إلى حد اآلن منكمشا ومنكفئا عن كل مشاركة في الحياة العام -

تحت شعور اإلحباط واليأس من كل إصالح أو تغيير جراء نصف قرن من القمع وخيبات األمل، 

شهد خبه تَ نُفانه بدأ يستيقظ وينتبه إلى تطور األوضاع ويبدي التذمر من أحواله المعيشية وبدأت

  .استفاقة وحركية مطردة 

أما المعارضة فلئن مازال حالها هي األخرى يتسم بالضعف والطابع االحتجاجي نتيجة ضمور  -

قاعدتها الشعبية واستمرار عجزها عن تحريك قوة ضغط كافية لفرض اإلصالح وإحداث التغيير، 

اكتوبر للحقوق 18روز هيئة  لتشتتها وتجميع صفوفها السيما بعد بفإنها بدأت في وضع حد 

 . بالبالدةوالحريات التي ضمت جل األحزاب والفعاليات السياسي

 المجتمع المدني والحركة السياسية هذه في تزامن وتفاعل مع تطورات اجتماعية ةوأتت استفاق

مماثلة تجلت في تحركات المحامين والرابطيين والصحافيين والجامعيين والقضاة وطلبة الجامعات 

 الذي أثار موجة من التعاطف في الداخل 2005 أكتوبر 18بلغت ذروتها بمناسبة تحرك و

والمهجر ولدى الرأي العام الدولي فكشف حقيقة المأساة التي يعيشها التونسيون وخلق األمل في 

  .قدرتهم على وقفها وفتح أفق جديد لإلصالح في بالدهم
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ما تنطوي عليه من مخاطر وتعرجات ه المرحلة بويؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي أن نهاية هذ

ل  نقابية تحمتتطرح على كافة القوى الحية بالبالد من أحزاب وجمعيات وهيئات مهنية وقطاعا

مسؤوليتها في هذه الفترة الحرجة وتعبئة أقصى الجهد لتجنيب تونس بعض المآالت السيئة، وهو ما 

  :يفتح على ثالثة احتماالت ممكنة

يستمر الحكم على وهنه والشعب على انسحابه والمعارضة على ضعفها فينتعش التناحر األول أن 

السلبي داخل السلطة وتتمدد نهاية هذه المرحلة لتفضي مرة أخرى إلى خالفة ترمم سلطة االستبداد 

والثاني أن يخرج الشعب عن صمته ويرتفع ضغط المعارضة ليختصر . وتؤبد نظام الحكم الفردي

النهاية ومعها عذاب التونسيين ويدحر نزعات العنف واالحتراب داخل الحكم ليفتح أفقا نحو دوام هذه 

الديمقراطية في بالدنا، ما يعني إحداث قطيعة مع نظام الحكم الفردي المطلق الذي عاشته تونس منذ 

ين نصف قرن وإرساء نظام يقوم على الفصل بين السلطات ويستمد شرعيته من العودة إلى المواطن

أما . وذلك من خالل انتخابات دورية حرة ونزيهة، وهو اإلحتمال األضعف حسب المؤشرات الراهنة

اإلحتمال الثالث فيتمثل في حدوث تباعدات داخل السلطة نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية بما يفتح 

  .الباب على احتمال انفراج سياسي حقيقي

 لتحقيق هدف االنتقال إلى الديمقراطية وما تفترضه من أهداف إن إستراتيجية الحزب الديمقراطي التقدمي

فرعية ومراحل ضرورية وخطط لتحقيقها تطرح في المقام األول إنجاز برنامج أكتوبر لتحرير الحياة 

  . وشرطا إلعادة بناء المجال السياسيق لتفكيك جدار االنغالةه مقدمة ضروريرالسياسية باعتبا

  

  تحرير اإلعالم

  

ال  اإلعالمي التونسي يبقى مشهدا مكبدهي ان ال ديمقراطية بدون إعالم حر لكن المشهمن البدي

ال وجود لغير اإلعالم الحكومي بجميع “الطريق الجديد” وشهرية “الموقف”حزنا، فعدا أسبوعية وم 

 فقد بلغ عدد الصحف والوسائط. وسائطه ولغير صحافة الموالة إلنتاج إعالم دعائي عفا عليه الزمن

 محطات إذاعية تلفزية، 6 عنوانا صحفيا و17األخرى الممنوعة وتلك التي لم تحصل على ترخيص 

ما يؤكد أن الحكومة ماضية في إخضاع هذا القطاع االستراتيجي بكافة الوسائل السياسية والقانونية 

ا أضر بصورة واإلدارية واألمنية بغاية تعطيل وظيفته األساسية في مراقبة السلط العمومية بالذات م

تونس وجعلها في مؤخرة دول العالم في مجال حرية اإلعالم والصحافة وهي صورة ال تتماشى 

  .بالمرة مع الكفاءات اإلعالمية التي تزخر بها بالدنا والتي اضطرت معظمها إلى الهجرة

 بالغبن إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يقف على ما يولده هذا المشهد اإلعالمي البائس من شعور

لدى جميع التونسيين فإنه يؤكد أن ال سبيل إلى إصالح هذا المشهد المتخلف بدون مراجعة مجلة 

  :الصحافة وذلك بـ 
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اعتماد جميع الوسائل القانونية إلثبات إجراءات التصريح بإصدار الصحف والترخيص في إنشاء  -

  اسيمحطات البث اإلذاعي والتلفزي وفق كراس شروط عادل يقره قانون أس

 والرفع في ةإلغاء العقاب البدني كلما تعلق األمر بميدان التعبير عن الرأي في الحياة السياسي -

 كلما تعلق األمر بالحياة الخاصة) دون العقاب البدني (معقوبة التغري

طراف  هيئة عليا مستقلة تساهم فيها األإخضاع اإلعالم السمعي والبصري العمومي إلى مراقبة -

عيات األهلية تسهر على موضوعية اإلعالم وتضمن تنوعه وتعدده كما تتعهد  والجمةالسياسي

بصالحيات وكالة االتصال الخارجي بعد إلغائها وتقوم بتوزيع اإلشهار العمومي وفقا لمقاييس 

 تراعي التعددية الفكرية والسياسية وحجم انتشار المؤسسات المنتفعة
 

  تحرير الحق في التنظم

  

حزاب وتكوين الجمعيات وعقد االجتماعات العامة وتنظيم المسيرات السلمية إلى تمثل حرية تأسيس األ

جانب حرية اإلعالم والصحافة إحدى األركان األساسية لكل نظام ديمقراطي باعتبار التعددية اإلعالمية 

ل والسياسية شرطا حاسما في تعبئة إرادة المجموعة الوطنية حول الخيار األصلح فضال على كونها تمث

  . واالحتقانقضرورة ملحة إلحداث االنفراج في أوضاع بالدنا التي يسودها االنغال

لكن النظام يواصل صراعا مستميتا ضد التيار لمنع بروز أي قوة سياسية منافسة باعتماد أسلوب 

اإلخضاع واإلكراه في عالقته بالمجتمع بدل أسلوب التسوية والتعاقد، فعلى مدى نصف قرن جر عشرات 

ف التونسيين بعد إخضاعهم ألبشع وسائل التعذيب إلى محاكمات غير عادلة بمقتضى قانوني الصحافة آال

  .ليزج باآلالف منهم في السجون لسنوات طويلة. واألحزاب الجائرين

إن الحزب الديمقراطي التقدمي يعلن في هذه المناسبة المتميزة عزمه الثابت على مواصلة النضال من اجل 

ويعتقد الحزب أن ذلك لن . العمل الشرعي والقانوني وتغيير صورة التعددية الزائفة في بالدناتوسيع دائرة 

إال بتعديل قانون األحزاب والجمعيات وفقا للمبادئ التاليةيتم  :  

عقد االجتماعات العامة وتنظيم في اعتماد مبدأ التصريح في تكوين األحزاب والجمعيات و -

  .المسيرات

إلثبات المعتمدة قانونا للتدليل على احترام إجراءات القيام بالتصريح في مادة قبول جميع وسائل ا -

 .إنشاء األحزاب والجمعيات وتنظيم االجتماعات والمسيرات

إلغاء كل تقييد فكري أو سياسي في تأسيس األحزاب والجمعيات وإخضاع نشاطها للقانون العام  -

 .ومراقبة السلطة القضائية
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  اسيين وسن قانون للعفو التشريعي العامإطالق المساجين السي

  

يتعاظم داخل المجتمع التونسي تيار المطالبة بإنهاء محنة المساجين السياسيين ومساجين الرأي وطي 

جراء حمالت االعتقال والتعذيب ما خلقته من خوف ورعب في النفوس صفحة سنوات الرصاص و

 الحركة اإلسالمية إلى استئصال كل أفق “استئصال”التي تجاوزت الهدف المعلن بشأن والسجن الواسعة 

  .سياسي نحو الديمقراطية

إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يعلن بهذه المناسبة إصراره على إطالق سراح المساجين السياسيين 

وسن قانون العفو التشريعي العام فانه يشيد بكل الجهود الدؤوبة والمؤمنة بالحقوق والحريات التي جعلت 

  .من هذا المطلب مطلبا وطنيا يحظى بإجماع جل هيئات المجتمع السياسي والمدني

د الحزب في هذا السياق على إبعاده اإلنسانية واالجتماعية والنفسية الملحة ويؤكد على طابعه وإذ يشد

األخالقي والسياسي والوطني بضرورة غلق هذا الملف األسود في تاريخ تونس المعاصر وفتح صفحة 

دة يكتبها التونسيون جميعا على تنوع أرائهم واختياراتهم واختالف مصالحهم وتعدد خلفياتهم الثقافية جدي

بعيدا عن األحقاد ودوافع التشفي المنافية لكل األعراف الديمقراطية، فانه يعتبر أن ذلك لن يتحقق إال 

 .باتخاذ اإلجراءات العاجلة التالية

ين وإيقاف التتبع في شان المالحقين وعودة المغتربين إلى إطالق سراح جميع المساجين السياسي -

قانون العفو التشريعي العام ارض الوطن وسن   

- راالعتبار إلى جميع المساجين السياسيين وتمكينهم من حقوقهم المدنية والسياسية والتعويض لهم د 

 .  ماجهم االجتماعيعن األضرار التي لحقت بهم بسبب أرائهم ونشاطاتهم السياسية و تسهيل اند

تشكيل هيئة مستقلة للحقيقة واإلنصاف تشرف على ملف المساجين والالجئين والمضطهدين  -

 .السياسيين

من الدولة في ميدان تعقب الجرائم المخلة أضمان حياد األمن في الحياة السياسية وحصر مهمة  -

 عدلية باألمن الخارجي وإخضاع كل ما يتعلق باألمن الداخلي إلى الضابطة ال
  

 إلى الديمقراطية ال تتوقف عند تفكيك منظومة الحكم الفردي وإنما تطرح بالضرورة للكن مهمة االنتقا

إعادة بناء الشرعية السياسية والدستورية للدولة التونسية على أساس الثوابت الديمقراطية غير القابلة 

قدمي انه ما من سبيل إلى ذلك غير وضمانا لتحقيق هذا الهدف يعتقد الحزب الديمقراطي الت. للتصرف

ويدعو في هذا اإلطار إلى عقد ندوة سياسية . إجراء إصالحات دستورية جوهرية وتنظيم انتخابات حرة

دستورية تشارك فيها كل األطرف السياسية وممثلو المجتمع المدني دون إقصاء لتقر هذه اإلصالحات 

  .ت التاليةوفي هذا السياق يتقدم الحزب بالمقترحا. العاجلة
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  : اإلصالحات الدستورية -أوال 

  

ضمانا للحقوق و الحريات و تأمينا لمبدأ فصل السلطات وتوازنها وللتداول السلمي على الحكم يطالب 

بها ل وما اتص2002 ماي 26ها استفتاء الحزب الديمقراطي التقدمي بإلغاء التعديالت الدستورية التي اقر 

  : إلى من إجراءات وتعديالت ويدعو 

  . تحديد عدد الواليات الرئاسية بدورة لمدة خمس سنوات تتجدد مرة واحدة– 1

 إقرار مسؤولية رئيس الدولة أمام هيئة دستورية من اجل األخطاء الجسيمة التي قد يقترفها أثناء – 2

  .مباشرته لمهامه ويضبط الدستور إجراءات التتبع والمساءلة

البرلمان وإعادة توزيع الصالحيات بين رئيس الجمهورية ومجلس  إقرار مسؤولية الحكومة أمام – 3

  .ا من التوازن والتكامل بين مختلف الهيآتق حدالوزراء ورئيس الحكومة بما يحقّ

  

 إقرار مبدأ استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية وذلك بإخضاع تعيين القضاة وترقيتهم ونقلتهم إلى – 5

  .ه منتخبين انتخابا حرا من القضاةمجلس أعلى للقضاء يكون أعضاؤ

 إنشاء محكمة دستورية يكون من اختصاصها النظر في مدى مالءمة القوانين للدستور ويحق – 6

  للمواطنين االلتجاء إليها كلما تعلق األمر بالحريات العامة و الحقوق األساسية للمواطن 

لوزير الداخلية أو غيره من أعضاء السلطة لها أحكام الدستور الحالي خو إلغاء كل سلطة تقديرية تُ– 7

  . في ميدان ممارسة الحقوق والحريات األساسية الواردة بالدستورةالتنفيذي

  

   العودة إلى الشعب-ثانيا 

  

  : يقترح الحزب الديمقراطي التقدمي في هذا المجال تعديل المجلة االنتخابية وفقا للمبادئ التالية

 مواطن 7500 نواب أو من قبل 10لى رئاسة الجمهورية من طرف  إقرار مبدأ تزكية المرشح إ– 1

  .يتمتعون بحقوقهم السياسية ويتوزعون إلى عشر واليات على األقل

حون الفائزون  انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين انتخابيتين وال يشارك في الدورة الثانية إال المرشّ– 2

  .بأكبر عدد من األصوات في الدورة األولى

انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب عن طريق االقتراع االسمي في دورة واحدة وانتخاب نصفهم  – 3

  الثاني في نفس اليوم عن طريق نظام النسبية بين قائمات تقدمها األحزاب السياسية في مستوى الوالية

  .البلدية انتخاب أعضاء المجالس البلدية وفق نظام النسبية على القائمات المقدمة في الدائرة – 4

   انتخاب أعضاء المجالس الجهوية وفق نظام النسبية على القائمات المقدمة في مستوى الوالية– 5

6 –دة بالنسبة إلى كل العمليات اإلنتخابية اعتماد بطاقة االقتراع الموح  



     2006  ديسمبر 24 – 23 –22    نابل–تونس   المؤتمر الرابع  الحزب الديمقراطي التقدمي
8 

   اعتماد مكاتب اقتراع مختلطة بين الجنسين وبحساب مكتب واحد لكل ألفي ناخب– 7

ية االنتخابية إلى هيئة يتوافر فيها الحياد السياسي واالستقالل عن السلطة التنفيذية  إخضاع العمل– 8

  .وتشارك فيها جميع الهيئات السياسية المعنية باالنتخابات

  

إن الحزب الديمقراطي التقدمي يؤكد أن أي إصالح يقف دون تحقيق مهمتي اإلصالح الدستوري و العودة 

الفردي ويجعل المعارضة غير قادرة على تخطي األخطاء التي وقعت م ضرورة نظام الحكمللشعب يدع 

 نوفمبر لذلك سيعمل الحزب على تجنيد قواه الذاتية والمساهمة الفعلية في توحيد قوى 7فيها في بداية عهد 

التغيير الديمقراطي في بالدنا واالستفادة من رياح التغيير التي عمت كل أصقاع المعمورة وسوف يخضع 

تيكاته، التي ال تستبعد الحوار والتفاوض والتدرج كوسائل للصراع السياسي، إلى هذا الهدف األسمى كل تك

  . الخصوصية في بالدناةالذي تمليه المرحلة التاريخي

  :وبناء على ما تقدم سوف يعمل الحزب الديمقراطي التقدمي ضمن خطته للمرحلة المقبلة على

  .جل تحقيق برنامج حركة أكتوبر التحرريأية من  النضال مع كافة القوى الديمقراط– 1

د حول البرنامج  التوحجلأقرب وقت ممكن من أنجاز المؤتمر الوطني الديمقراطي للمعارضة في إ – 2

  .نجازهإاالنتقالي إلى الديمقراطية والعمل على 

تنظيم جل أدة ومن اإلصالحات الدستورية المتأكجل أ انجاز الندوة السياسية الدستورية الوطنية من – 3

انتخابات عامة تجري في كنف الحرية والشفافية على أرضية اإلصالحات السياسية والتشريعية 

  .والدستورية المتقدمة

  


