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  بيان
، اجتماع استثنائي لألمانة العامة حلزب 2021مارس  4موافق  1442رجب  20انعقد حبمد هللا وتوفيقه يوم اخلميس 

سة األخ األمني العام الدكتور سعد الدين العثماين، تدارست فيه املستجدات التشريعية املرتبطة مبشاريع  العدالة والتنمية بر
خلة عليها من تب عن اعتماد بعض التعديالت املدوما سيرت   ،لى الربملان يف دورته االستثنائيةالقوانني االنتخابية املعروضة ع

 .  إساءة بليغة اوستسيء إىل صور لبالد كاختيار دستوري  الختيار الدميقراطيتداعيات سياسية ستمس يف العمق 
ا من    ما ميكن أن ينبين عليها، و اقف وتبديل يف املواقعحتوالت يف املو    وبعد مناقشة عميقة هلذه التطورات وما ارتبط 

ر   :، فإن األمانة العامة تؤكد على ما يليها من خالصاتين يستنتج بناء علأوما ميكن   ،من آ

املقتضيات ذات الصلة جبوهر على التوافق فيما ال ميس  هوحرصاالنتخابية يف املشاورات لحزب لايب اإلجي طاخنر الا

 دميقراطياالختيار ال

خنراط احلزب :أوال  بنفس وطين حريص على   االنتخابيةملنظومة  جيابية يف املشاورات اخلاصة تذكر األمانة العامة 

للمشاورات اليت عرفتها حمطات اإلعداد ملختلف االستحقاقات  بتة يف التجارب السابقة   الذي كان ميزةو  ،التوافق
على  دوما على الدفاع  عله يبدي مرونة كبرية وتنازال أحيا عن بعض اختياراته االنتخابية، مع إصراره، مما جنتخابيةاال

  .املقتضيات اليت هلا صلة جبوهر االختيار الدميقراطي

 جتديد موقف احلزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخايب على أساس املسجلني

لنظر :نيا  لس النواب منها فرق  لفرق النيابية على مشروع القانونبعض ابه  إىل التعديل الذي تقدمت   و التنظيمي 

نظري يف التجارب عتماد قاسم انتخايب حيتسب على أساس املسجلني، وهو مقرتح غريب ال يوجد له  ،ألغلبية احلكومية
لرفض على املشروع القانون لفريق النيايب للحزب إىل  ادح، مما ويضرب يف العمق االختيار الدميقراطي املقارنة التصويت 
 : ؤكد على ما يليت افإ ،ور يف اللجنة النيابية املختصةاملذك
 د على أن اعتماد هذا والتأكي ؛جتديد موقف احلزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخايب على أساس املسجلني يف اللوائح االنتخابية

الختيار الدميقراطي الذي ارتضته بالجبوهر العملية الدميقراطية  املقتضى فيه مساس بتا دستور هلاوإخالل كبري  لعزوف عن لوتكريس  ،د 
 ؛سيء بعمق لصورة املؤسسات التمثيلية ومكانة ودور األحزاب السياسيةييز للتوجهات املشككة يف جدواها و املشاركة السياسية االنتخابية وتعز 

 لتصويت ضد مشاحلزب  التأكيد على موقف انسجاما مع موقفه ، مبجلس النواب الداخليةروع القانون املذكور كما عدلته جلنة القاضي 
 .األصلي
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جلماعات الرتابية  بلقنةٌ   ةللمجالس اجلماعية وتعطيل ملشاريع التنمي إلغاء العتبة يف مشروع القانون املتعلق 
  لرفض على مشروع القانون  التأكيد على أن احلزب جلامل التنظيميسيصوت  إللغاء العتبة يف ماعات الرتابية من منطلق رفضه تعلق 

الس اجلماعية ت ا  نتخبة ويعرضها اىل عدم االستقرار وضياع حلقوق املواطنني وتعطيلملا سيرتتب على ذلك من بلقنة للمجالس املو  ،انتخا
 .ملشاريع التنمية

   مية تصرف سيعمل احلزب على تقييمهت نواب فرق األغلبية ضد إرادة احلكو تصوي
 يف  رادة احلكومةاالستغراب لتصويت نواب فرق األغلبية األربعة األخرى لفائدة تعديل القاسم االنتخايب على أساس املسجلني، وضد إ

 ؛ى تقييمهااحلزب العمل عل اسية ومؤسساتية تقتضي منبعادا سياللجنة الدائمة املعنية مبجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أ

مناسبة لتقييم التداعيات السياسية للتطورات األخرية واختاذ املواقف املناسبة دفاعا للمجلس الوطين الدورة االستثنائية 

 العدالة االجتماعيةالتنمية و الكرامة و عن الدميقراطية و 

لس الوطين للحزب القاضي :لثا عتباره لدعوة لعقد تثمني قرار مكتب ا أعلى هيئة  دورة استثنائية للمجلس 

الالزم   من حتديد املوقف السياسي  مما سيمكناألخرية، لتطورات ، لتقييم التداعيات السياسية لتقريرية بعد املؤمتر الوطين
رتتب عنها من نكوص يوتصد ملا سالعدالة االجتماعية التنمية و كرامة و الدميقراطية و دفاعا عن ال التطوراتهذه واملالئم من 

لس للتشاور   استعدادهااألمانة العامة وتؤكد ، 2011املتحققة منذ اعتماد دستور على عدد من املكتسبات  مع مكتب ا
رات لتدبري املرحلة وما تراه من مباد هاوتقدمي رؤيت هاالفعالة في تهاملشاركو  الدورة، عقدل التاريخ والشكل املناسبني حول

ا تعزيز مشاركة احلزب يف حتصني املسار الدميقراطي لبالد واختاذ املبادرات  ،للتفاعل مع املستجدات األخرية، واليت من شأ
قي    ، يف حالة ما متة والقانونية والدستورية املتاحةالسياسي اإلقرار النهائي لقاعدة القاسم االنتخايب على أساس املسجلني و

جلماعات الرتابيةاملقتضيات الرتاج  .عية يف النظام االنتخايب اخلاص 

تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية األخرية وتقييم احلزب األمانة العامة تقرر   :رابعا 

 .سيتم حتديد توقيتها يف وقت الحقو هلا 
ط وحرر    2021مارس  4موافق  1442رجب  20اخلميس  :يف لر

 


