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مقدمة

متثل اال�س��تحقاقات االنتخابية فر�صة للتناف���س على خدمة الأوطان يف الأو�ضاع
العادية ،وال ميكن احلديث عن التوافقات لت�شكيل احلكومات �إال بعد االنتخابات
حي��ث تتن��ادى الأح��زاب �إىل �إبرام حتالفات على �أ�سا���س الرجال والربامج لت�ش��كيل
حكومات تتمتع ب�أغلبية برملانية يكون واجبها تطوير وتنمية البلد على خمتلف
الأ�صعدة يف �إطار عهدة انتخابية تنتهي بانتخابات �أخرى يحا�سب فيها املواطن
احل��زب �أو الأح��زاب احلاكم��ة فيجدد فيها الثقة �إن حققت النجاح �أو ي�س��تبدلها
ب�أح��زاب املعار�ض��ة الت��ي تعر���ض بدائل �أف�ضل ،وهكذا يكون التداول على ال�س��لطة
�س��لميا و�سل�س��ا تتحق��ق م��ن خالل��ه امل�صلح��ة العامة الت��ي ينتفع به��ا اجلميع وطنا
ومواطن��ا .غ�ير �أن��ه حينما تتميز احلياة ال�سيا�س��ية بالعجز ع��ن تنظيم انتخابات
ذات م�صداقية تتوفر على احلد الكايف من ال�ضمانات ال�سيا�س��ية والقانونية التي
جتعله��ا فر�ص��ة دميقراطي��ة يعرب فيها ال�ش��عب عن خياراته وطموحاته وت�ش��كل
حال��ة ر�ض��ا ع��ام� ،أو يك��ون البل��د يف �أزمة يع��سر اخل��روج منها وتعج��ز الأحزاب
احلاكم��ة عل��ى �إيج��اد حل��ول جذري��ة ودائم��ة� ،أو �إذا كان ثم��ة ا�ست��شراف لوقوع
�أزم��ات ال ميك��ن جمابهته��ا �إال بجبه��ة وطني��ة عري�ض��ة تتن��ادى خمتل��ف القوى
الوطني��ة �إىل احل��وار وحتقي��ق التواف��ق وحتم��ل امل�س��ؤولية مع��ا �إىل غاي��ة جتاوز
الأزم��ة القائمة �أو املتوقعة.
واعتبارا لكل ذلك ،وانطالقا من م��شروعها الوطني وم�س��اهماتها الدائمة يف حل
م�شاكل البلد ،وجتاربها ال�سابقة يف تقدمي املبادرات ال�سيا�سية ،وقناعتها العميقة
يف �إمكانات القوى الوطنية اجلزائرية يف القدرة على �إدارة حوار جزائري جامع
وجاد للخروج من امل�أزق ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي احلايل ،تقدم حركة
جمتمع ال�سلم هذه املبادرة املو�سومة '' :مبادرة التوافق الوطني''.

محاور المبادرة:
�أوالـ مربرات ''مبادرة التوافق الوطني''.
ثانياـ املبادئ وال�ضوابط احلاكمة يف مبادرة التوافق الوطني.
ثالثاـ العنا�رص الإيجابية املتاحة لنجاح التوافق الوطني.
رابعاـ �أطراف التوافق الوطني.
خام�سا .فكرة التوافق الوطني.
�ساد�سا .عنا�رص التوافق الوطني.
�سابعا .مراحل الو�صول �إىل التوافق الوطني
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أوال ـ مبررات ''مبادرة التوافق الوطني''.
جاءت هذه املبادرة لتوفر بيئة منا�سبة وظروفا مواتية خلروج البالد من

الأزمات التي متر بها واملخاطر التي تهددها يف �أقرب الأوقات وب�أقل التكاليف

ثم االنطالق يف تنمية الوطن ليكون �ضمن الدول ال�صاعدة والناه�ضة يف خمتلف
املجاالت .وباعتبار �أن الأزمة جتذرت وتعمقت وهي تو�ش��ك �أن تنتقل من املجال

االقت�صادي ال�ش��امل �إىل املجال االجتماعي العام الذي ال ي�س��تطيع طرف �سيا�س��ي

واح��د مواجهت��ه �ضم��ن حميط �إقليمي ودويل خطري ارت�أت حركة جمتمع ال�س��لم
�أن تدعو �إىل التوافق الوطني للتعاون على حل تلك الأزمات التي تتمثل �أ�س�س��ها

فيما يلي:

األساس االقتصادي .ويتمثل يف:

عج��ز اجلزائ��ر عل��ى حتقي��ق التنمي��ة االقت�صادي��ة وتطوي��ر البل��د مب��ا يحق��ق

الرفاه واالزدهار والتحرر من التبعية للمحروقات على �أ�سا�س قيمة العمل وتنوع
الإنت��اج يف الفالح��ة وال�صناع��ة واخلدم��ات وذل��ك رغ��م الأم��وال ال�ضخمة التي مت
�إنفاقه��ا والوق��ت الطوي��ل ال��ذي ا�س��تغرقته برام��ج احلكومات املتتالي��ة .والعجز
ع��ن اال�س��تفادة م��ن جت��ارب ال��دول ال�صاع��دة الت��ي كان��ت يف م�س��توانا اقت�صاديا

يف ال�س��بعينيات والثمانيني��ات �س��واء يف الع��امل الإ�س�لامي �أو عل��ى م�س��توى الدول

الت��ي كان��ت يف الكتل��ة اال�ش�تراكية مثلن��ا والتي ع��رف العديد منها �أزم��ات �أمنية

وانف�صالية وتهديدات �إرهابية ودولية ال يزال بع�ضها متوا�صال .والأ�سوء والأخطر
من كل ذلك �أن الأمر مل ي�صبح يتعلق بالعجز على حتقيق التطور واالزدهار بل

لق��د �أ�صبحن��ا نتج��ه نحو �أزمة عميق��ة وهيكلية تهدد ا�س��تقرار الوطن تدل عليها
امل�ؤ��شرات التي تن��شرها امل�صالح احلكومية ذاتها ومن هذه امل�ؤ��شرات:

التوغل �أكرث ف�أكرث يف التبعية للمحروقات وعدم القدرة على تنويع االقت�صاد

وبناء احلد الكايف من امل�ؤ�س�س��ات االقت�صادية الناجحة املن�ش��ئة للرثوة يف ال�صناعة

والفالحة واخلدمات ( االحتياج هو  2مليون م�ؤ�س�سة يف حني �أن اجلزائر ال تتوفر

عل��ى رب��ع ه��ذا الن�صاب و�أقل م��ن الربع بكثري له موا�صفات امل�ؤ�س�س��ة االقت�صادية

امل�ساهمة حقا يف التنمية الوطنية) حيث �أن �أكرث من  % 95من املداخيل بالعملة
ال�صعب��ة و % 60م��ن ميزاني��ة الدول��ة تعتمد عل��ى ريع املحروق��ات ،وثلثي العمال

اجلزائري�ين تدف��ع �أجوره��م من مداخيل البرتول والغاز ( ومن الدالئل الأخرية يف
م�ؤ��شرات قان��ون املالي��ة  :2019توقع��ات من��و اجلباية البرتولي��ة ب  %15وتراجع
اجلباي��ة العادية ب .) %9
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ا�س��تدامة العج��ز برقم�ين م��ن �س��نة �إىل �س��نة يف خمتل��ف امل�ؤ��شرات :العجز يف

امليزانية ( %10من الناجت املحلي اخلام يف �س��نة  ،)2019العجز يف امليزان التجاري
(ب  10.4ملي��ار دوالر �س��نة  ،)2019العج��ز يف مي��زان املدفوع��ات (  17.2-مليار

دوالر �سنة .)2019
ّ
تعق��د �أزم��ة املحروق��ات بتجاوزه��ا �أزمة الأ�س��عار �إىل �أزمة يف الإنتاج منذ �س��نة
 2006و�أزمة يف اال�ستهالك املحلي حيث ن�ستهلك مثال  %47من الغاز الذي ننتجه
(وم��ن م�ؤ��شرات ذل��ك �أن �ص��ادرات املحروق��ات يف حدود  33.2ملي��ار دوالر بنمو

�س��الب ب  % 1وفق قانون املالية  2019رغم ارتفاع �أ�س��عار البرتول).

�ضع��ف النم��و االقت�ص��ادي ال��ذي مل ي�ص��ل �إىل  % 4يف �أح�س��ن الأح��وال املالي��ة

(مقدر ب � %2.6سنة  )2019رغم التو�سع الالحمدود يف الإنفاق ل�سنوات طويلة.
غالء املعي�شة وارتفاع ن�سبة الت�ضخم ( 5.5يف  2018ومقدر ب  % 4.5يف 2019

وهي �أرقام �ستكون مر�شحة لالرتفاع �أكرث ف�أكرث ب�سبب التو�سع يف الإ�صدار النقدي
عك�س توقعات احلكومة ،وا�ستمرار وتو�سع الطلب على ال�سكن ب�سبب �سوء �إدارة

امللف رغم املجهودات اجلبارة املبذولة ،ورداءة اخلدمات ال�صحية وخدمات النقل

والتكنولوجيات احلديثة و�ضعف امل�ستوى التعليمي رغم الإجنازات املحققة.

�إمكانية التوقف عن القدرة على ت�صدير البرتول �س��نة  2025وعن الغاز �س��نة

 2030وف��ق خ�براء احلكومة للأ�س��باب املتعلقة ب�أزمة املحروق��ات املذكورة �أعاله،

وع��دم النج��اح يف االنتق��ال الطاق��وي وم��ا يتعل��ق بالطاق��ة املتج��ددة والفاعلي��ة

الطاقوية ،واملخاطر على البيئة املتعلقة با�ستغالل الغاز ال�صخري ،وقلة مردوديته
حاليا وطول الفجوة الزمنية لال�ستفادة منه و�إمكانية انهيار قيمته ال�سوقية يف حال
تعميم التكنولوجية املتعلقة به ب�سبب توفره بكرثة يف خمتلف الدول .وي�ضاف

�إىل هذا عدم التحكم يف التكنولوجيا لال�ستغالل ال�سيادي للرثوات الأخرى ،املعدنية
وغريها ،التي تتمتع بها اجلزائر ،مما �س��يجعل الدولة غري قادرة على اال�س��تمرار

يف حتم��ل �أعب��اء الدع��م والتحوي�لات االجتماعي��ة و�ضم��ان ا�س��تحقاقات �صندوق
التقاعد يف املدى القريب ،ورمبا �س��ي�ؤدي ذلك كله �إىل الوقف عن الت�س��ديد.

تراجع احتياطي ال�رصف من �سنة �إىل �سنة ( 62مليار دوالر �سنة 47.8 ،2019

مليار دوالر �سنة  ،2020و 33.8مليار دوالر �سنة  )2021وقد يت�سارع االنهيار يف

حالة وقوع �أزمة كبرية يف الأ�سعار.

غياب الر�ؤية والتناق�ض والتخبط واخل�ضوع لال�ستحقاقات ال�سيا�سية يف ت�سيري

امللف االقت�صادي مبا ي�ؤجل احللول التي ت�ضمن احتياجات املواطنني ب�شكل كاف
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ودائم وحتقق الرفاه للجميع �إىل �أن ي�صبح ال�ش�أن االقت�صادي خارج على ال�سيطرة

وم��ن �أمثل��ة ذل��ك يف �آخ��ر امل�ؤ��شرات :التو�س��ع يف االنفاق والتحوي�لات االجتماعية
لأ�س��باب �سيا�س��ية رغم الت�رصيحات الر�سمية ال�س��ابقة بالعودة لل�رصامة يف امليزانية
يف �سنة  ( 2019نف�س م�ستوى الإنفاق بني  2018و  2019مع �أن النمو هو ل�صالح

ميزانية الت�س��يري وعلى ح�س��اب ميزانية التجهيز ،ا�س��تمرار التحويالت االجتماعية
يف ح��دود  ،)% 8.2التو�س��ع يف الإ�ص��دار النق��دي وجت��اوز املقادير التي حتدث عنها

وزي��ر املالي��ة ورئي���س احلكوم��ة �أثن��اء عر���ض م��شروع القان��ون ( ��صرح الوزير ب�أن
االحتياج يف ميزانية  2019هو  580مليار دينار والآن ت�رصح الوزارة ب�أن ميزانية
 2019يف حاج��ة �إىل  1800ملي��ار دين��ار  .وق��د �أ�صب��ح وا�ضحا ب�أن املبلغ الإجمايل

املعلن عنه يف خم���س �س��نوات الذي قدر ب  3000مليار دينار �س��يتم جتاوزه ب�س��نة
 2019فق��ط بالنظ��ر ملا طبع يف  2017و.)2018

الأ�سا�س االجتماعي وله مالمح عديدة منها ما يلي:

انت�ش��ار ور�س��وخ وهيمنة ثقافة اتكال املواطنني على الدولة يف كل احتياجاتهم

ب�س��بب �سيا�س��ات تهدئ��ة اجلبه��ة االجتماعي��ة بالدع��م والتكفل احلكوم��ي الكامل

الذي يتيحه ريع املحروقات غري املتجدد بعيدا عن ال�سيا�سات الرا�شدة التي ت�ضمن
االحتياجات وكرامة العي�ش بوا�سطة حتقيق التنمية االقت�صادية احلقيقية والدائمة.
وه��ذه احلال��ة خط�يرة عل��ى ا�س��تقرار البل��د حينما تعج��ز الدولة عن اال�س��تمرار يف

�سيا�س��تها االجتماعي��ة يف ظل الأزم��ات االقت�صادية العميقة احلا�رضة واملتوقعة.

غياب الو�س��ائط االجتماعية الكافية والكف�ؤة التي ت�س��مح بامت�صا�ص ال�صدمات

وت�أط�ير التوت��رات االجتماعي��ة لك��ي ال تتح��ول �إىل فو�ض��ى وف�تن وذل��ك ب�س��بب
عملي��ات الك��سر والإ�ضع��اف ملنظم��ات املجتم��ع امل��دين املفيدة والفاعل��ة والأحزاب

املنا�ضل��ة الت��ي لها الق��درة على التعبئة واالت�ص��ال اجلماهريي.

تراج��ع ال�ش��عور باملواطن��ة ل��دى العدي��د م��ن اجلزائري�ين ب�س��بب االعت��داء على

�أ�صواته��م وامل�سا���س بحقوقه��م يف االنتخاب��ات النزيه��ة ويف املناف�س��ة ال��شريفة يف
خمتل��ف املجاالت بعيدا عن الف�س��اد والر�ش��وة واملح�س��وبية واجلهوي��ة ،وقد ي�ؤدي

انهيار ال�شعور باملواطنة لدى الكثريين �إىل فقدان الروج الوطنية وعدم اال�ستعداد
للدف��اع ع��ن الوطن يف زم��ن الأزمات الكربى.

تراج��ع القي��م ل��دى قطاع��ات م�ؤث��رة يف املجتم��ع اجلزائ��ري ب�س��بب االبتع��اد

الزمن��ي ع��ن اجلي��ل النوفم�بري ونق���ص القدوات و�ضع��ف وا�ضط��راب املنظومات
الرتبوي��ة وامل�س��جدية والأ��سرية الكفيلة برت�س��يخ القيم واملحافظ��ة عليها مبا يوفر
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احل�صان��ة املجتمعي��ة خ�صو�ص��ا يف زم��ن الأزمات.

ا�ستحالة كفاية احللول الأمنية وفق التجارب الب�رشية يف مواجهة التوترات

التي ي�سببها االحتقان االجتماعي.

األساس السياسي :ويتمثل فيما يلي:

حال��ة الغمو���ض والري��ب والرتقب وعدم قدرة الطبقة ال�سيا�س��ية يف جمملها

على ر�سم معامل عادية وثابتة و�شفافة وم�ستقرة يف التناف�س ال�سيا�سي رقم طول
جترب��ة االنفت��اح ال�سيا�س��ي حيث يعترب العجز عل��ى الدخول يف �أجواء االنتخابات

الرئا�سية على مقربة �شهور قليلة منها �أكرب دليل على ذلك.

غي��اب الثق��ة ب�ين الفاعل�ين ال�سيا�س��يني ويف خمتلف القطاعات وبني ال�ش��عب

والطبق��ة ال�سيا�س��ية والع��زوف االنتخابي وانت�ش��ار ظاهرة املال ال�سيا�س��ي ،وتراجع
قيمة الفعل ال�سيا�سي وهيبة وفاعلية امل�ؤ�س�سات املنتخبة ب�سبب ا�ستفحال ودميومة
التزوير االنتخابي املعرتف به لدى اجلميع وخروج التناف�س ال�سيا�سي عن الدوائر

والقواعد ال�سيا�سية.

�ضع��ف خمتل��ف امل�ؤ�س�س��ات املدني��ة للدول��ة اجلزائري��ة واهت��زاز م�صداقيته��ا

وقلة فاعليتها وعدم قدرتها على التعامل مع الأزمات ب�سبب التو�سع يف التولية
بعي��دا ع��ن املعايري املهني��ة والكفاءة واالعتماد على اجلهوية واملح�س��وبية والوالء
ال�شخ�صي.

انت�ش��ار وتعمي��م الف�س��اد وحتول��ه �إىل حال��ة دولي��ة وب��روز ف�ضائح كربى بني

احلني واحلني مبا ي�س��يء ل�س��معة اجلزائر وي�ؤ��شر على �ضعف الرقابة على ال�ش��أن

العام وه�شا�ش��ة امل�ؤ�س�س��ات الكفيلة بذلك.

املخاطر التي تهدد �أمن وا�ستقرار اجلزائر بالنظر للظروف الدولية والإقليمية

املحيطة بها.

الأ�سا�س اخلارجي وهو ما يتعلق بالتهديدات الإقليمية والدولية:

املخططات اال�ستعمارية لل�سيطرة على خريات ومقدرات ال�شعوب ،و�إمكانية

وقوع اجلزائر �ضمن الدول امل�ستهدفة يف ثرواتها و�سيادتها وا�ستقراراها ووحدتها

يف حالة �ضعفها وعدم القدرة على حتقيق االن�س��جام االجتماعي و�ضمان �صالبة
اجلبهة الداخلية للأ�سباب املذكورة يف الأ�س�س الثالثة ال�سابقة.
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توت��ر الأو�ض��اع الأمني��ة عل��ى طول احلدود اجلزائري��ة ووجود تهديدات جادة

يف اجلوار القريب والبعيد.

التدخ��ل الأجنب��ي لبع���ض ال��دول م��ن �أج��ل م�صاحله��ا يف ال�رصاع��ات امل�س��لحة

القائم��ة يف م��ايل وليبيا وال�ضغوطات التي متار���س على الدولة اجلزائرية يف هذا

الإطار.

الأن�شطة املتعلقة بالإرهاب واملخدرات وجتارة ال�سالح يف منطقة ال�ساحل و�أثر

ذلك على الأمن واال�ستقرار.

خماط��ر الهج��رة غ�ير ال��شرعية و�ضغوط��ات ال��دول الأوربي��ة جلع��ل اجلزائ��ر

منطقة ا�س��تقرار للنازحني من خمتلف الدول االفريقية جراء الفقر ال�ش��ديد الذي
ت�س��بب في��ه تل��ك الدول الأوربية عرب �سيا�س��ات اال�س��تعمار القدمي واجلديد.

ثانيــا ـ المبــادئ والضوابــط الحاكمــة في مبــادرة التوافــق الوطني
 .1اح�ترام مكون��ات الهوي��ة الوطني��ة والنظ��ام الدميقراطي اجلمه��وري والوحدة
الوطنية و�س��يادة ال�ش��عب يف اختياره والدولة اجلزائرية يف مواقفها و�سيا�ساتها.

 .2اح�ترام م�ؤ�س�س��ات الدول��ة اجلزائرية القائمة ،وانخ��راط املبادرة �ضمن امل�ضامني

الد�ستورية والآجال االنتخابية القانونية.

 .3اعتم��اد التواف��ق الوطن��ي كخي��ار جماع��ي ح��ول امل�ش�ترك الوطني على �أ�سا���س

الت�ش��اور واحلوار وال�ش��فافية مع احرتام اخل�صو�صيات والتنوع ال�سيا�س��ي والفكري

والأيديولوجي.

 .4اعتب��ار مب��ادرة التواف��ق الوطن��ي م��شروعا يتعل��ق بالأزمة يه��دف �إىل �ضمان

النج��اح يف الإ�صالح��ات االقت�صادي��ة لتحقي��ق التنمي��ة ال�ش��املة وتوفري الظروف
املنا�سبة لالنتقال �إىل ظروف دميقراطية �أف�ضل يكون التناف�س فيها نزيها يحقق

الثق��ة والر�ضا لدى اجلميع.

 .5احلر���ص عل��ى ا�س��تقرار الدول��ة والتعددي��ة ال�سيا�س��ية وحري��ة التعبري وتو�س��يع

قاع��دة احلك��م ومتدي��ن النظام ال�سيا�س��ي و�إبعاد اجلي���ش ع��ن التجاذبات احلزبية
وال�سيا�سية.
� .6إجن��از عم��ل دميقراط��ي م�ش�ترك ب�ين ال�س��لطة واملعار�ضة ميك��ن اعتباره جبهة
وطني��ة �صلب��ة ووا�س��عة بعيدة عن النظرة احلزبي��ة وامل�صلحية ال�ضيقة.
 .7تو�س��يع مدى الت�ش��اور حول املبادرة بني الأطراف ال�سيا�س��ية ومكونات املجتمع
املدين الأ�سا�س��ية واالت�صال اجلماهريي الوا�س��ع بغر�ض دعمها واحت�ضانها.
 .8اعتب��ار مب��ادرة التواف��ق الوطن��ي م��شروعا ممت��دا يف الزم��ن مرتبط��ا ببق��اء
الأزم��ة ،واعتب��ار كل تط��ور �سيا�س��ي ه��ام �أو ا�س��تحقاق انتخاب��ي قان��وين فر�صة
منا�س��بة لعر�ض��ه عل��ى ال��شركاء وعل��ى املواطن�ين �إىل �أن يتحق��ق.
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ثالثا .العناصر اإليجابية المتاحة إلنجاح التوافق الوطني:
الإجم��اع احلا�ص��ل عل��ى م�س��توى الطبق��ة ال�سيا�س��ية ب��كل �أطيافه��ا يف تقدي��ر

خط��ورة ال�صعوب��ات االقت�صادي��ة القائم��ة واملتوقع��ة عل��ى اجلبه��ة االجتماعي��ة

وعلى ا�س��تقرار البلد ال �س��يما يف ظل التهديدات الدولية ،وهو ما ات�ضح جليا يف

االت�ص��االت الأولي��ة للتواف��ق الوطني.

العالقات الطيبة القائمة بني خمتلف مكونات الطبقة ال�سيا�سية على اختالف

توجهاتها ال�سيا�سية والأيديولوجية وا�ستقرار حالة التعاي�ش والتكامل بني خمتلف

مكونات املجتمع اجلزائري.

ح�ص��ول الإجم��اع �أو م��ا ي�ش��به الإجماع ح��ول �رضورة املحافظة على اال�س��تقرار

وحماي��ة الوح��دة الوطنية ونبذ الإرهاب والعنف بكل �أ�ش��كاله.

خل��و اجلزائ��ر من ال�رصاعات الدينية والإثنية وهام�ش��ية خطاب الكراهية وغياب
احلدية يف النقا�شات القائمة على العموم يف م�سائل االختالف وتوفر م�ساحات

م�شرتكة وا�سعة.

جترب��ة اجلزائري�ين يف �إدارة اخل�لاف واحل�صان��ة الت��ي �ش��كلتها �س��نوات امل�أ�س��اة

الوطني��ة للمحافظ��ة عل��ى �أمن وا�س��تقرار البلد.

وع��ي ال�ش��عب اجلزائ��ري وقدرته على التمييز بني امل�ش��اريع وتطلعه للحلول التي

تخرجه من الأزمات وحتقق له تطلعاته امل��شروعة.

رابعا ـ أطراف التوافق الوطني:
رئي�س اجلمهورية املتوافق عليه ،فهو من يقود التوافق الوطني بعد جناحه

يف االنتخابات الرئا�سية .2019

م�ؤ�س�سات الدولة اجلزائرية التي �ست�ضطلع بتج�سيد وحماية ومرافقة التوافق

الوطني.

الأحزاب وال�شخ�صيات ال�سيا�سية بكل توجهاتها.

النقابات والنخب الوطنية ومنظمات املجتمع املدين.

ال�شعب اجلزائري احلا�ضن للمبادرة يف خمتلف �أنحاء الوطن
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خامسا ـ فكرة وهدف التوافق الوطني:
باعتب��ار تعم��ق الأزم��ة و�آثاره��ا االجتماعي��ة املتوقعة وعدم قدرة احلكومات

املتعاقبة على حتقيق التنمية املرجوة وا�ضطرار �أي حكومة م�ستقبلية اىل اتخاذ

ق��رارات �أليم��ة يف املل��ف االقت�صادي ي�صعب على ال�ش��عب اجلزائري حتمل �آثارها

مما ي�شكل بيئة خ�صبة ملختلف القوى ال�سيا�سية واالجتماعية املعار�ضة لإ�ضعاف �أو
تعويق �أي حكومة تريد �أن تتحمل م�س��ؤولية ت�س��يري الأزمة  ،ولو كانت را�ش��دة،

ال �سيما يف حالة فقدان الثقة ال�سائدة اليوم ،لذلك وجب على اجلميع االجتاه �إىل
احلوار والتوافق بغر�ض حتقيق انتقال اقت�صادي و�سيا�س��ي �آمن يكون يف م�صلحة

البلد ويف م�صلحة اجلميع.

ذل��ك �أن حتقي��ق الإق�لاع االقت�ص��ادي يحت��اج �إىل ر�ؤية اقت�صادية �ش��املة والتحلي

بعنا�رص احلكم الرا�ش��د ،و�إىل الوقت الكايف لظهور الآثار الإيجابية للتنمية و�إىل
فر�ص متويلية وا�س��عة ،و�إىل حالة ا�س��تقرار اجتماعي دائمة ،وعلى هذا الأ�سا���س

فيتفق فيه على ر�ؤية
حتت��اج املرحل��ة املقبل��ة �إىل تواف��ق وطني يحقق هذا كل��ه ُ
وعنا��صر الإ�صالح��ات االقت�صادي��ة وال�سيا�س��ية والتحم��ل امل�ش�ترك للم�س��ؤولية يف
تطبيق الر�ؤية والإ�صالحات �ضمن عهدة كاملة على قاعدة الن�صو�ص الد�س��تورية
وامل�ؤ�س�س��ات احلالي��ة .وبع��د مرحل��ة التوافق تت��م موا�صلة م�س�يرة الرقي والتطور

واالزدهار �ضمن التناف���س ال�سيا�س��ي الآمن واملثمر على �أ�س�س دميوقراطية �صحيحة

حتق��ق الر�ض��ا وجت�س��د الثقة يف �إط��ار دولة العدل والقان��ون و�ضمان احلريات ويف
ظل اال�ستقرار االقت�صادي والبيئة املنا�سبة لال�ستثمار وتدفق ر�ؤو�س الأموال خارج
املحروق��ات ،بعي��دا عن التوترات االجتماعي��ة الكربى وال�رصاعات املعيقة للتنمية

والعي�ش الكرمي.

سادسا ـ عناصر التوافق الوطني:
 .1املر�ش��ح التوافق��ي لرئا�س��ة اجلمهورية  2019الذي يق��ود التوافق الوطني بعد

جناحه فيها.

 .2رئي���س احلكوم��ة التوافق��ي ال��ذي يج�س��د الر�ؤي��ة االقت�صادي��ة والإ�صالح��ات

ال�سيا�س��ية املتواف��ق عل��ى �أولوياتها.

 .3ت�ش��كيل حكومة توافقية وا�س��عة التمثيل جتمع بني الكفاءة واخلربة والرمزية
ال�سيا�سية.

.4

قي��ام الربمل��ان مبرافق��ة الإ�صالح��ات االقت�صادي��ة وت��شريع الإ�صالح��ات
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ال�سيا�س��ية وعل��ى ر�أ�س��ها اللجن��ة الوطني��ة امل�س��تقلة لتنظي��م االنتخاب��ات.

 .5تنظي��م انتخاب��ات ت��شريعية وحملي��ة تك��ون حت��ت �إ��شراف الهيئ��ة الوطني��ة
امل�س��تقلة لتنظي��م االنتخابات.
 .6قي��ام الأح��زاب واملنظم��ات بالرتوي��ج للتواف��ق الوطن��ي وحماي��ة ق��رارات
احلكومة التوافقية �شعبيا و�رشح فوائده امل�ستقبلية و�آثاره االيجابية على معي�شة
املواطن�ين رغ��م ال�صعوب��ات املو�ضوعي��ة امل�ؤقت��ة والتوعية باملق��درات الكربى التي
متلكها اجلزائر خارج املحروقات والتب�ش�ير ب�إمكانية الو�صول �إىل حتقيق الأحالم
امل��شروعة يف الرقي واالزدهار والعي���ش الكرمي.
 .7موا�صلة حماية التوافق الوطني �إىل غاية نهاية العهدة الرئا�سية مهما كانت
نتيجة االنتخابات الت�رشيعية واملحلية �سنة .2022
 .8قييم ''برنامج التوافق الوطني'' عند نهاية العهدة الرئا�س��ية واالتفاق على
الآفاق امل�ستقبلية بعده مبا يثمنه ويحفظ ثماره.

سابعا ـ مراحل الوصول إلى التوافق الوطني.
 .1احلوار الثنائي حول �أفكار التوافق الوطني مع الأحزاب وال�شخ�صيات ال�سيا�سية
ومنظمات املجتمع املدين وفح�ص مدى قابلية الأطراف لقبول الفكرة.

� .2إثراء وتدقيق عنا�رص التوافق بني الأطراف القابلة للفكرة.

� .3إع��ادة �صياغ��ة مبادرة التوافق الوطن��ي وتوزيعها على الأطراف املعنية وفق
مدخالت احلوار الثنائي الأويل.

 .4الإعالن عن م�ضمون املبادرة بالتف�صيل ون�رشها للر�أي العام.

 .5تنظيم حملة وطنية �شعبية للتوافق الوطني يف خمتلف الواليات.

 .6االتفاق على رئي���س اجلمهورية التوافقي بال�ش��كل الذي يتفق عليه الأطراف
وذلك يف حالة جناح املبادرة مبنا�سبة االنتخابات الرئا�سية .2019

 .7االتف��اق عل��ى رئي���س احلكوم��ة التوافق��ي يف حال��ة جن��اح املب��ادرة مبنا�س��بة

االنتخاب��ات الرئا�س��ية �س��نة  2019بال�ش��كل ال��ذي يتف��ق علي��ه الأط��راف.

 .8تنظي��م ن��دوة �سيا�س��ية للإع�لان الر�س��مي ع��ن ميث��اق التواف��ق والدخ��ول يف
�إجراءات��ه وجت�س��يد مراحل��ه يف حالة جن��اح التوافق الوطني مبنا�س��بة االنتخابات

الرئا�س��ية  2019بال�ش��كل ال��ذي يتف��ق علي��ه الأط��راف.

ويف حال��ة ع��دم ح�ص��ول التواف��ق مبنا�س��بة االنتخاب��ات الرئا�س��ية � 2019س��تقوم

احلرك��ة مبا يلي:

 -1تقيم الأ�سباب التي مل ت�سمح بتحقيق التوافق.

 -2حت��دد موقفه��ا اخلا���ص من االنتخابات الرئا�س��ية ،وجتع��ل مو�ضوعها املركزي
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يف ه��ذه االنتخاب��ات �إذا �ش��اركت فيها هو التوافق الوطني.

 -3ت�س��عى م��ع خمتل��ف الأط��راف املعني��ة ملحاول��ة حتقيق احلد الأدنى م��ن النزاهة

وال�ش��فافية و��شروط التناف�س��ية ،ومبا يبقي فر�ص التوافق الوطني قائمة.

 -4تع��ود احلرك��ة �إىل ط��رح مب��ادرة التواف��ق الوطن��ي بع��د االنتخابات الرئا�س��ية

بالطريقة التي تتنا�سب مع نتائج االنتخابات وت�ستمر يف التمكني للتوافق الوطني
بالط��رق املواتية �إىل غاية اال�س��تحقاقات االنتخابية املقبلة.

12

