بيان املكتب الس ياس
تلقى أأعضاء املكتب الس ياس حلزب ا ألصاةل واملعارصة ابس تغراب واندهاش كبريين،
مضمون القرارين الصادرين عن لك من الس يد رئيس جملس النواب ،والس يد رئيس جملس
املستشارين اخلاصني بتعيني أأعضاء مبجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء ،ويه القرارات اليت عمل
دلينا أأهنا متت بشلك فردي ذايت ،ومل ختضع ألعراف وتقاليد وقواعد املشاورات سواء داخل أأو فامي
بني الهيئات الس ياس ية املعنية ،أأو داخل أأهجزة اجمللسني الس امي اجامتعات املكتب.
واذ نشري يف حزب ا ألصاةل واملعارصة اىل أأن هذه القرارات املوثقة بصفة رمسية ابجلريدة
الرمسية رمق  6907الصادرة بتارخي  10غشت اجلاري ،متس بشلك واحض مضمون ادلس تور الس امي
عىل مس توى مبادئ املساواة والسعي حنو حتقيق مبدأأ املناصفة بني الرجال والنساء وماكحفة خمتلف
أأشاكل المتيزي ،وابلقوانني اجلاري هبا العمل داخل مؤسس يت البملان ،نؤكد أأهنا ترضب يف العمق
ا ألعراف وا ألخالق الس ياس ية املتوافق حولها منذ عقود يف مثل هذه القرارات .ذلكل نضم صوتنا
يف حزب ا ألصاةل واملعارصة اىل خمتلف ا ألصوات احلرة الرافضة ملنطق الوزيعة والغنمية احلزبية
الضيقة اليت مت التعامل هبا مع هذه القرارات ،و نؤكد للرأأي العام ما ييل:
أأوال :رفضنا اس مترار املس مبضمون ادلس تور ولك القوانني وا ألنظمة ادلاخلية للمجلسني اليت
تلزم رئاسة جمليس البملان برضورة احرتام مبادئ املساواة والتعددية الس ياس ية وادلميقراطية
التشاركية والمتثيل النس يب والتناوب والتنوع والتخصص يف قرارات التعيني ابملؤسسات ادلس تورية
والعمومية.
اثنيا :تبؤان التام كحزب ل ألصاةل واملعارصة من مضمون التعيينات اليت متت مبجليس
البملان ،واليت ال عمل لنا هبا ،ومل تطرح للنقاش والتشاور بني قيادات ا ألحزاب الس ياس ية.
اثلثا :رفضنا التام الرتفاع وثرية تدبري شؤون السلطة الترشيعية خالل الوالية احلالية ،الس امي
يف موضوع قرارات التعيني ابلهيئات ادلس تورية ومبؤسسات احلاكمة وهيئات حامية احلقوق

واحلرايت والتمنية البرشية املس تدامة وادلميقراطية التشاركية وغريها ،مبنطق املصاحل احلزبية
الشخصية الضيقة.
رابعا :ادانتنا ملضمون هذه القرارات اليت ترضب يف العمق ما تبقى من صورة املؤسسة
البملانية ،ومتس مبصداقية ونزاهة وشفافية تدبري شؤون املؤسسة الترشيعية ،ونبل رساةل البملاين،
ومن مت تقوض لك اجلهود املبذوةل لتحسني صورة وماكنة البملان وسط الرأأي العام.
خامسا :تذكريان ب أأن همام الرئاسة جمرد تلكيف بتنفيذ قرارات مكتب جمليس البملان
وهيئاهتام ،وليست سلطة أأو رشعية اس تثنائية ختول لصاحهبا كشخص أأو كحزب حق الترصف يف
قرارات التعيني ابملؤسسات الوطنية واملؤسسات العمومية مبنطق القرار احلزيب الضيق ،أأو مبنطق
توزيع املناصب كهبات وتبع ذايت ،أأو من أأجل ضامن الوالءات الشخصية ،أأو حىت مبنطق
احملسوبية والزبونية.
سادسا :دعوة املكتب الس ياس حلزب ا ألصاةل واملعارصة أأعضاء احلزب اذلين مت تعييهنم
هبذه املؤسسة العمومية ،اىل تقدمي اس تقالهتم مهنا خالل أأجل أأس بوع ،حتت طائةل اختاذ مجيع
القرارات املمكنة يف هذا املوضوع ،اذلي مت بشلك يتناىف مع قمي ومبادئ وقواعد معل احلزب
وصورته الس ياس ية احلداثية وا ألخالقية.
سابعا :دعوتنا مجيع الفرق واجملموعات البملانية اىل الانكباب عىل تعديل النظامني ادلاخلني
للمجلسني ،من أأجل ضبط مسطرة التعيني يف اجملالس ادلس تورية وهيئات احلاكمة واملؤسسات
العمومية ،لضامن نوع من االنصاف الس ياس واملؤسسايت.
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