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 قطب قوى التغيير

 مشروع بيان

 

دٌسمبر اجتماعا تحت  20عقد قطب قوى التغٌٌر ٌوم الثالثاء 

 البالد وضاعلسٌد علً بن فلٌس، خصص لتقٌٌم أإشراف منسقه ا

 :خلص إلى ما ٌلً  و منٌة و االقتصادٌةالسٌاسٌة و األ

 حداث تقرتلم ما آلت الٌه أفائق األ و ىالقطب بكل أسسجل ٌ – 1

ال ٌسع  و ،هللا لى وفاة مواطنٌن رحمهماألخٌرة و التً أدت إ

، كما ٌتمنون لذوٌهم أصدق التعازي واٌقدم أعضاء القطب اال أن

 الشفاء العاجل لجمٌع المصابٌن.

و ٌؤكد القطب فً هذا الصدد أن سبب مثل هذه األحداث المفجعة 

 مرده تغٌٌب المواطنة و انعدام الطابع التمثٌلً و األصٌل

للمواطنٌن  الذي بدونه تنعدم قنوات الحوار كما أن عدم اهتمام  

السلطات  بالمشاكل االجتماعٌة و المعٌشٌة للمواطن و معالجتها 

         المتتالٌة  المواطنٌن حتجاجاتهو السبب المباشر البجدٌة 

 و المتكررة عبر العدٌد من جهات الوطن.

سً القائم االقطب موقفه الرافض تجاه إرادة النظام السٌ ٌذكر – 0

لة إلى تعمٌق و اي سٌؤدي ال محدستورفً الذهاب إلى تعدٌل 

و  تعقٌد األزمة الحادة و المتعددة الجوانب التً تمر بها البالد

ور السلطة و انعدام الشرعٌة لدى المؤسسات المتمثلة فً شغ

األزمة السٌاسٌة الراهنة ، كما أكد القطب على أن حل المنتخبة
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على جناح االستعجال و  األولوٌة  هامقتضٌاتبٌتطلب التكفل 

هدفه بناء من خالل تحقٌق توافق وطنً جامع و شامل  القصوى

له تضطلع به  اتكون مراجعة الدستور تتوٌجشرعٌة حقٌقٌة 

   مؤسسات شرعٌة.

قطب قوى التغٌٌر أن األزمة السٌاسٌة التً تمر بها  ٌؤكد – 3

 البالد تقتضً حلوال سٌاسٌة توافقٌة نابعة من الحوار الجاد و البناء

قوامها ألٌات واضحة المعالم تضمن  فً كنف التوافق و الطمأنٌنة،

 .ئجٌا و هادتدر ،للبلد انتقاال دٌمقراطٌا منظما

على نتائج  اجتماع هٌئة و فً هذا الصدد أثنى قطب قوى التغٌٌر 

و  0212نوفمبر  11المنعقد ٌوم التشاور و المتابعة للمعارضة 

و المواقف و اعتماد الخطوط العرٌضة  أىالمتمثلة فً توحٌد الر

 لمخططها الرامً إلى إخراج البالد من أزمتها السٌاسٌة الراهنة.

تجاه التدهور المستمر عمٌق انشغاله  أخٌرا عبر القطب عن – 2

ألسعار المحروقات الذي لم ٌحسب له حساب من طرف السلطات 

و الذي ٌنبأ بشبح األزمة التً تتمادى فً التقلٌل من آثاره العمومٌة 

لٌة الخانقة التً تلوح فً األفق. و الحال أن السٌاسات االم

 االقتصادٌة المنتهجة قد أثبتت فشلها إذ أنها لم تمكن البالد من

فً أغلب احتٌاجاتها  للخارجالمتزاٌدة الخروج من التبعٌة 

بالرغم من األموال الطائلة التً ضخت طوال خمسة  االستهالكٌة

إنشاء مصادر بدٌلة و التً لم توجه لخلق و  عشر سنة متتالٌة

هو نتٌجة النعدام حكامة كل ذلك  لمداخٌل النفط. و الحقٌقة أن
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و كذا االفالت من المراقبة و المحاسبة و  و جدٌة اقتصادٌة ناجعة 

 المساءلة.
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