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رؤية حركة جمتمع السلم لالنتقال السلس

مقدمة:
إن املرحلة اليت تعيشها اجلزائر مرحلة حامسة يف تارخيها مل مير مثلها منذ االستقالل ،وال شك أن حالة الفراغ الدستوري الذي
تسبب فيه تأجيل االنتخابات دون ترتيبات قانونية وسياسية بديلة متفق عليها ستضعنا أمام حالة شغور منصب الرئاسة يوم 92
أبريل  9102قد تكون آثارها وخيمة على استقرار البلد .ويف ظل هذه األوضاع املتأزمة شعر كثري من األحزاب والشخصيات
مبسؤولية اقرتاح رؤى وخرائط طريق لتجنب األسوء وضمان انتقال سلس للسلطة .وباعتبار حركة جمتمع السلم جزء من النسيج
الوطين يهمها ما يهم اجلزائريني فقد قامت باتصاالت ومشاورات حثيثة لتبادل وجهات النظر مع غريها .وإذ تؤكد احلركة أمهية
التشاور بني مجيع األطراف للبحث عن املخرج اآلمن للجزائر فإهنا تؤكد على املبادئ اليت أعلنت عنها يف وسائل اإلعالم وأخربت
هبا خمتلف الشركاء كإطار عام للنقاش حول أية رؤية أو مبادرة .وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي:
 .0استمرار احلراك إىل غاية ضمان االنتقال السلس للسلطة مبا حيقق مطالب الشعب املعرب عنها يف خمتلف مسريات الوطن.
 .9تنحي رئيس اجلمهورية وأعوانه وتسليمه السلس للسلطة.
 .3القيام باإلصالحات الضرورية واملناسبة اليت تضمن نزاهة االنتخابات وجتسيد اإلرادة الشعبية واالنتقال الدميقراطي السلس.
 .4قيادة املرحلة االنتقالية من شخصيات مقبولة من احلراك الشعيب.
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 .5ضمان استمرار سلمية احلراك إىل أن تتحقق مطالب الشعب.
 .6رفض التدخل األجنيب بأي شكل من األشكال .

ويف إطار هذه املبادئ اليت متثل حالة إمجاع يف احلراك الشعيب تقدم حركة جمتمع السلم رؤيتها للحل كمقرتح مكمل ملختلف
املبادرات واالقرتاحات األخرى وقابل للنقاش واإلثراء.
رؤية حركة جمتمع السلم لتحقيق االنتقال السلمي السلس
 .0تنحي الرئيس قبل  92أبريل . 9102
 .9استمرار احلراك حىت تتحقق مطالب اجلزائريني املتمثلة يف جتسيد اإلرادة الشعبية يف اختيار احلكام وإهناء عهدهم حىت ال
يقع االلتفاف على مطالب الشعب.
 .3احملافظة على سلمية احلراك ومحايته من الصراعات األيديولوجية واحلزبية وصراعات األجنحة داخل السلطة.
 .4االكتفاء مبرافقة املؤسسة العسكرية للمرحلة االنتقالية وضماهنا للتوافق الذي حيصل بني السياسيني ومع نشطاء احلراك.
 .5ال تتجاوز املرحلة االنتقالية ستة أشهر.
 .6اختيار شخصية سياسية بالتوافق غري متحزبة وغري متورطة يف الفساد ويف التزوير االنتخايب يف أي مرحلة من املراحل ومقبولة
على مستوى احلراك الشعيب ملنصب رئاسة الدولة بصالحيات حمدودة تتمثل فيما يلي:
 العالقة مع املؤسسة العسكرية وتسيري متطلبات العالقات الدولية مبا يتناسب مع مطالب احلراك الشعيب. إصدار مرسوم تشريعي رئاسي لتأسيس اللجنة الوطنية املستقلة لتنظيم االنتخابات تنظم وتشرف على االنتخابات بكلتفاصيلها إىل غاية إعالن النتائج.
 يعني جلنة لدراسة تعديالت قانون األحزاب من ممثلي األحزاب اليت هلا خربة يف العملية االنتخابية وأصحاب االختصاصوبعض ممثلي احلراك ال يتجاوز عملها ثالثة أشهر.
 -إصدار مرسوم تشريعي يعدل قانون االنتخابات على أساس عمل اللجنة.
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 إصدار مرسوم تشريعي لرفع حظر تأسيس األحزاب واجلمعيات والتزام اإلدارة االعتماد مبجرد اإلخطار يف حدودالشروط القانونية.
 القيام بتعيينات جديدة يف اجمللس األعلى للقضاء واملؤسسات اإلعالمية العمومية والبنوك واملؤسسات املالية بالتوافقمع املعارضة ووجوه بارزة يف احلراك الشعيب ،ووضعها كلها حتت الرقابة الشعبية.
 .7عدم تكرار جتربة اجمللس األعلى للدولة من حيث عدم حتمل املسؤولية من أي واحد من أعضائه واالكتفاء بشخص واحد
يتحمل املسؤولية وحده أمام الشعب اجلزائري.
 .2اختيار رئيس حكومة بالتوافق خيتار أعضاء حكومته من شخصيات بعيدة عن االنتماءات احلزبية واأليديولوجية بالتشاور
مع الطبقة السياسية وتسندها هذه األخرية.
تقوم احلكومة مبا يلي:
 تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجسيد األوامر الرئاسية . تعني أعضاء اهليئة الوطنية املستقلة لتنظيم االنتخابات بالتشاور مع الطبقة السياسية حتدد اإلجراءات وتضع املراسيم الضرورية لعمل اللجنة الوطنية املستقلة لتنظيم االنتخابات على أساس التجارب الدوليةالناجحة.
 تسلم لألحزاب اهليئة الناخبة بالشكل الذي يسمح باالطالع عليها ومراقبتها. -تصريف أعمال احلكومة واالمتناع عن أي قرار يتعلق بثروات البلد واملسائل االقتصادية الكربى.
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