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 بيان موقف 

 حزب الحياة 

أسباب تجعلنا نرفض النظام اإلنتخابي الجديد  10  

أيضاورفضنا ليس للنظام فقط ولكن ألسلوب وآليات فرض هذا النظام   

  2922/  90/  28القاهرة 

بعددددد متابعددددل الحددددزب لعظليددددل بدددديا ل نظددددام ظنتخددددابي م ددددرق جديددددد وسددددط منظومددددل جددددد  واسدددد  الن ددددا  ت دددددر م دددد دها    ددددل قددددو  
رئيسدددددديل وهدددددديق األحددددددزاب والقددددددو  السياسدددددديل ومنظظددددددات الظجتظدددددد  الظدددددددني    والنظددددددام الظ ددددددرق الددددددذق يتددددددول  ظ ارة الددددددب   فددددددي 

وبددددات م ددددتتا بددددين هددددذا و ا    الظرحلددددل الراهنددددل   وال ددددارف الظ ددددرق ه ددددري أساسددددي أن كتددددا الت ددددريحات والظواقددددف واإلتجاهددددات
 .لقو  الظجتظعيل إلعا ة بناء هذا الوطن ا افلياسيل تت لب العظل الظ تر  بين هفي مرحلل س

 ل فددددي الظراحددددل القا مددددل   ويعددددد أحددددددوألن النظددددام اإلنتخددددابي يعددددد مكونددددا أساسدددديا ل بيعددددل الخري ددددل السياسدددديل والت ددددريعيل  الظ ددددري
ل فكددددان اإلهتظددددام مددددن قبدددد  آليددددات قيدددداس  يظقراطيددددل النظددددام الحدددداهخ   وأحددددد الظحددددد ات الخابددددل بالظسددددتقبل التظ يلددددي فددددي بلددددد
 غددددرات مددددن ال العديددددد شدددداباالحددددزب بدراسددددل النظددددام اإلنتخددددابي الظسددددروض مددددن قبددددل الظبسسددددات الحاهظددددل والددددذق يددددر  الحددددزب أنددددا 

ظجتظعيددددل   بلسددددر نظددددر القددددو  السياسدددديل وال لتسددددرض تددددد ل الحددددزب هلحددددد األطددددراي الساعلددددل فددددي الحيدددداة السياسدددديل الظ ددددريالتددددي 
ئظددددل للخددددروا مددددن تلدددد  األزمددددل   حيددددص يددددر  الحددددزب أن النظددددام الظ ددددرق قددددد ظيجددددا  حلددددو  م  لاولددددمحالظختلسددددل لتلدددد  األ  دددداء و 
 : ارتكب التجاوزات التاليل 

 : في مرحلل اإلعدا  لوض  النظام اإلنتخابي الجديد  ال غرات: أوال

الظجتظددددد  ض القدددددو  السياسددددديل والظجتظعيدددددل للظعرفدددددل الكافيدددددل بدددددالنظخ اإلنتخابيدددددل وهدددددو مدددددا يقلدددددل البددددددائل الظتاحدددددل أمدددددام بعدددددظفتقدددددا   -
وترهيددددز الخيددددارات نحددددو بدددددائل قليلددددا جدددددا ربظددددا ننظددددر ل ددددا هحددددزب أن ددددا  يددددر مناسددددبل لتسدددديير عظليددددل ا تيددددار أو ظبتكددددار   لإل تيددددار

نظددددام انتخددددابي  تنددددت ج خ  و  العددددالخ وهددددخ   عائلددددل نظددددخ األ لبيددددل  12وللعلددددخ فدددد ن هنددددا  . نظددددام ظنتخددددابي ي ئددددخ ال بيعددددل الظ ددددريل 
القائظددددل ) ونظددددخ التظ يددددل النسددددبي وت ددددظل ( الكتلددددل الحزبيددددل  –الكتلددددل  –ال ددددوت البددددديل   –الجددددولتين  –السددددائز األو  ) وت ددددظل 
ونظددددددخ ( نظددددددام العضددددددويل الظختل ددددددل  –النظددددددام الظتددددددوازق ) والددددددنظخ الظختل ددددددل وت ددددددظل ( ال ددددددوت الواحددددددد الظتحددددددو   –النسددددددبيل 

مدددددد  األ ددددددذ باإلعتبددددددار أن الظددددددواطنين (  ا نظددددددام بددددددور  –ال ددددددوت الظحدددددددو   –ال ددددددوت الواحددددددد  ددددددر الظتحددددددو  ) أ ددددددر  وت ددددددظل 
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والقدددددو  السياسددددديل الظ دددددريل قدددددا رة علددددد  ظسدددددتخدام أيدددددا مدددددن تلددددد  الدددددنظخ أو ظبتكدددددار نظدددددام  دددددا  وم ئدددددخ لل بيعدددددل واإلحتياجدددددات 
 .الظ ريل 

ون اسددددتغ   بعددددض القددددو  السياسددددديل معرفت ددددا بددددالنظخ اإلنتخابيدددددل للدددددف  نحددددو نظدددددام انتخددددابي بعينددددا يخددددددم أهددددداي تلدددد  القدددددو    -
 .أ ني ظعتبار للظ لحل الوطنيل 

ظفتقدددددت عظليددددل ت ددددظيخ النظددددام اإلنتخددددابي الظ ددددرق لوضدددد  قائظددددل مددددن الظعددددايير األساسدددديل التددددي تحددددد  مددددا يددددرا  تحقيقددددا ومددددا يددددرا   -
تسا يددددا مددددن النظددددام اإلنتخددددابي الجديددددد وهددددو مددددا لددددخ يددددتخ ظع نددددا حتدددد  اهن سددددواء لعدددددم وجددددو  هددددذ  الظعددددايير أو تعظددددد ظ سائ ددددا عددددن 

 .أق العام الر 

 النظام اإلنتخابي الظ روح   غرات:  انيا 

ظن النظددددددام اإلنتخددددددابي الظ ددددددروح لددددددن يعظددددددل علدددددد  تحقيددددددر مسددددددتويات التظ يددددددل الظختلسددددددل علدددددد  ال ددددددعيد الجغرافددددددي واأليددددددديولوجي  -
  النددددا بين   والوبددددسي ق حيددددص لددددخ يددددراف النظددددام الجديددددد التظ يددددل العددددا   بددددين الظحافظددددات واألقدددداليخ والدددددوائر الظختلسددددل وفقددددا لعددددد

وهدددذل  لدددخ يدددتظ هدددذا النظدددام فربدددل هافيدددل أمدددام القدددو  السياسددديل الظختلسدددل فدددي التخ ددديط لحظ ت دددخ اإلنتخابيدددل و فددد  هافدددل القدددو  
والعريقدددل فدددي معرهدددل واحددددة  يدددر متكافدددلة األطدددراي   هظدددا أبدددر النظدددام الظ دددرق ( أحدددزاب مدددا بعدددد ال دددورة )السياسددديل الحدي دددل من دددا 
التدددي أ بتدددر ف دددل ا الواضدددظ  ددد   األعدددوام الظاضددديل وهدددان أبدددرز م مدددظ هدددذا   سددديل هوندددل العظدددا  والس حدددينفدددي اإلسدددتظرار فدددي سيا

الس ددددددل تعددددددرض م ددددددر ألهبددددددر موجددددددات ظحتجاجيددددددل عظاليددددددل فددددددي تاريخ ددددددا أ ندددددداء ت بيددددددر هددددددذ  السياسددددددل   وضددددددياف حقددددددو  السدددددد ح 
لتلدددددد  السياسددددددل فددددددي تحقيددددددر م ددددددالظ شخ دددددديل الظ ددددددرق وتدددددددهور الظنظومددددددل ال ددددددناعيل والزراعيددددددل   واسددددددت ظار رجددددددا  األعظددددددا  

وحاهظدددددل تحدددددر بدددددسل العظدددددا  والس حدددددين   مددددد   لدددددو النظدددددام الظ دددددروح مدددددن الضدددددظانات الكافيدددددل لحظايدددددل العظدددددا  والس حدددددين مدددددن 
 . الظقعداإللتساي عل  ال سل من أجل 

يدددددراف النظدددددام حيدددددص لدددددخ  ق لدددددو النظدددددام اإلنتخدددددابي الظ دددددروح مدددددن بدددددسل جعدددددل اإلنتخابدددددات فدددددي متنددددداو  يدددددد الجظيددددد  و ات معنددددد    -
فيددددل لل ددددارف الظ ددددرق والتددددي ت دددديب ا أميددددل القددددراءة والكتابددددل بنسددددبل عاليددددل جدددددا   مدددد  فقدددددان ال قددددل فددددي الك يددددر قاالجديددددد ال بيعددددل ال 

 قددددل فددددي عظليددددل التغييددددر وهدددو مددددا يجعددددل العظليددددل اإلنتخابيددددل لددددد  الك يددددر مددددن ق اعددددات لوالقددددو  السياسدددديل   وفقدددددان ا تمدددن القددددرارا
 .ظ رق ليس ل ا معن  ألن ا ستسسر عن تظ يل لقو  سياسيل وليسر لل ارف الظ رق ال ارف ال

لددددخ يوضددددظ النظددددام اإلنتخددددابي آليددددات واضددددحل لظسددددائلل األعضدددداء البرلظددددانيين بعددددد تددددولي خ منابددددب خ   مددددن قبددددل أبندددداء الدددددائرة التددددي  -
ل التددددي يعلي ددددا الظرشددددحين قبددددل اإلنتخابددددات قامددددر ب نتخدددداب خ   وهددددو ضددددرورة أساسدددديل للحددددد مددددن السسددددا  السياسددددي والوعددددو  الكا بدددد
 .وين رفون عن ا هليتا بعد تولي خ منابب خ   وهي آليل ضروريل لتحقير النظام الديظقراطي 

لدددددخ يتجندددددب هدددددذا النظدددددام عيدددددوب اإلنتخابدددددات السدددددابقل التدددددي هاندددددر أول دددددا سدددددي رت حدددددزب واحدددددد علددددد  السدددددل ل الت دددددريعيل   ولدددددخ   -
هددددذل  لددددخ يضدددد  أق ضددددظانات لضددددظان التظ يددددل النسددددبي الددددذق ي ددددظل علدددد  تظ يددددل هافددددل   .يضدددد  أق ضددددظانل تظندددد  تلدددد  السددددي رة 
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واأل  دددددر أن تقسددددديخ الددددددوائر فر يدددددا ب دددددذا الدددددنظط  .الق اعدددددات فدددددي الظجتظددددد  و ابدددددل الس دددددات الظ ظ دددددل والعازفدددددل عدددددن الظ دددددارهل 
للسددددددي رة علدددددد   -ل قانونيددددددليبهددددددد ال دددددددارة لرجددددددا  األعظددددددا  وفلددددددو  الددددددوطني وبعددددددض التيددددددارات الدينيددددددل التددددددي ال تظتلدددددد  أق بددددددس

الظقاعدددددد السر يدددددل   هظدددددا أن تقسددددديخ الددددددوائر الخدددددا  بالقائظدددددل النسدددددبيل يعكدددددس ظشدددددكاليل هبيدددددرة فدددددي آليدددددات ف دددددخ النا دددددب لكيسيدددددل 
  أق فددددر  لاقليددددات فددددي التظ يددددل   باإلضددددافل لظ ددددور حرهددددل تستيددددر  تظ يلددددا   وهددددذل  معددددا الت تقسدددديخ الظقاعددددد لددددن تجعددددل هنددددا

ه يدددددرة لابدددددوات بسدددددبب تدددددوافر  اندددددات الظسدددددتقلين فدددددي ورقدددددل اإلقتدددددراف الخابدددددل بالقائظدددددل النسدددددبيل الظغلقدددددل التدددددي تعكدددددس أقدددددل 
يل ال تتعدددددد  ألن دددددا تسدددددرض ا تيدددددارا حزبيدددددا وأيددددددولوجيا فدددددي مجتظددددد  نسدددددبل م دددددارهتا فدددددي األحدددددزاب السياسددددد   يدددددارات أمدددددام النا دددددب

مدددددن مواطنيدددددا   وأيضدددددا  يددددداب فدددددر  النا دددددب فدددددي ظ تيدددددار الظرشدددددحين بدددددالقوائخ الحزبيدددددل والظسدددددتقلل   وهدددددذل  ي دددددد  هدددددذا % 5ا 
النظددددام الحيدددداة الحزبيددددل مددددن حيددددص توافددددد الك يددددر مددددن النددددا بين للت ددددوير علدددد  القددددوائخ بنظددددرة قبليددددل سددددوي يحددددرم األحددددزاب مددددن 

 .ل عل  تلبيل النعرات القبليل وال ائسيل الك ير ويستر الك ير من األبوات ويعظ
بدددعوبل ف ددددخ النظدددام اإلنتخددددابي مدددن قبددددل الظددددواطنين   وهدددو األمددددر ال دددام فددددي  دددل بي ددددل سياسدددديل ال ي دددر ب ددددا الظدددواطن الظ ددددرق  فددددي   -

 . ل  ياب  واف  حقيقيل للتوجا لل ندو  اإلنتخابي 
  اهظددددل فددددي م دددر لددددخ تلددددر أيددددل ظعتبدددارات حقيقيددددل لعيددددوب هددددذا النظددددامر دددخ هددددل اإلنتقددددا ات الظوج ددددل ل دددذا النظددددام ظال أن اإلرا ة الح  -

من ددددا أن دددا قددددا رة علدددد  تجددداوز عددددورات وسدددلبيات هددددذا النظددددام فدددي الظسددددتقبل وهددددذا  نددداأو    أو ألسدددباب  يددددر معلنددددل  ربظدددا لتجاهل ددددا
 .أحدا أهخ األ  اء التي ارتكب ا القائظون عل  وض  هذا النظام 

ارف الظ ددددددرق والقدددددو  السياسددددديل والددددددذق يعدددددد انت اهدددددا واضددددددحا للظنظومدددددل الديظقراطيدددددل التددددددي أهظدددددل هدددددذا النظددددددام مت لبدددددات ال ددددد  -
توجدددب الظ دددارهل السعليدددل للظدددواطنين ب دددكل مباشدددر أو  يدددر مباشدددر فدددي بدددن  واتخدددا  القدددرار   فلدددخ يقدددخ القدددائظون علددد  وضددد  هدددذا 

ت الظ دددددارهل فدددددي وضددددد  النظدددددام الجديدددددد   ولدددددخ تقدددددخ وال بآليدددددا  النظدددددام ال بتوعيدددددل الظدددددواطنين بظدددددا هيدددددل الدددددنظخ اإلنتخابيدددددل وأهظيت دددددا
الج دددل الظسدددبلل عدددن وضددد  هدددذا النظدددام بتنسيدددذ الظ الدددب التدددي أجظعدددر علي دددا القدددو  السياسددديل بجعدددل النظدددام يسدددرق وفدددر القائظدددل 
النسددددبيل   وهددددو أيضددددا مددددا يعكددددس تجاهددددل الج ددددل الظسددددبلل عددددن وضدددد  النظددددام بلهظيددددل تحقيددددر اإلتسددددا  ال ددددعبي والسياسددددي حولددددا   

و لددددر فرا ددددات واضددددحل فددددي منظومددددل العظددددل السياسددددي والعددددام   ألمددددر الددددذق ي ددددد  بظقاطعددددل الك يددددر مددددن تلدددد  القددددو  لإلنتخابدددداتا
 .تكون هسيلل بزعزعل اإلستقرار الذق تدعي الك ير من األنظظل الحاهظل أن ا تسع  لتحقيقا 

السر يددددل ونظددددخ التظ يددددل النسددددبي للوبددددو  ألفضددددل نظددددام النظددددام الظخددددتلط هددددو محاولددددل التوفيددددر بددددين مزايددددا الددددنظخ ظن األبددددل فددددي ا تيددددار 
هكدددددذا فكدددددر  بدددددراء السياسدددددل عنددددددما أقددددددمو علددددد  ابتكدددددار الدددددنظخ اإلنتخابيدددددل الظختل دددددل   لكدددددن النظدددددام الظ دددددرق الظخدددددتلط  –مظكدددددن 

ا ال يكددددون يجظدددد  فددددي رأق الحددددزب بددددين هافددددل مسدددداوقء النظددددامين   لددددذا فدددد ن الحاجددددل األساسدددديل مددددن هددددذا النظددددام قددددد انتسددددر   وب نتسائ دددد
 .للنظام قيظل

  بظقاطعدددددل دخدددددابي لظجلسدددددي ال دددددعب وال دددددور    وي دددددوبنددددداءا علددددد  ماسدددددبر   فددددد ن حدددددزب الحيددددداة يدددددرفض جظلدددددل وتس دددددي  النظدددددام اإلنت
وظسددددتظرار التجاهددددل الظسددددتظر مددددن قبددددل الظبسسددددل الحاهظددددل   اإلنتخابددددات البرلظانيددددل القائظددددل فددددي حالددددل تسعيددددل العظددددل وفددددر هددددذا النظددددام
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الظ دددددرق والقدددددو  السياسددددديل والظدنيدددددل   وانت اجدددددا لظ دددددل تلددددد  السياسدددددات التدددددي سدددددتدف  الدددددب   لظنحددددددر   يدددددر مدددددن  لظ الدددددب ال دددددارف
 : الت ري والعنف والديكتاتوريل   ويوبي الحزب هافل القو  السياسيل والظبسسات الحاهظل ب نت اا اهتي 

واإلسددددتظاف لظ ددددالب خ والعظددددل علدددد   ل فددددتظ حددددوار مجتظعددددي وحقيقددددي مدددد  ال ددددارف الظ ددددرق والقددددو  السياسدددديل الظ ددددري -
 .تنسيذها في أقرب وقر مظكن 

تلجيدددل اإلنتخابددددات القا مددددل حتدددد  يددددتخ اإلسددددتقرار علدددد  نظددددام ظنتخددددابي تتوافددددر عليددددا القددددو  السياسدددديل يعبددددر عددددن مت لبددددات  -
 .وظحتياجات ال ارف الظ رق 

الظنحددددل فددددي اإلنخددددرا  فددددي العظددددل تسعيددددل قددددانون الغدددددر ومندددد  هافددددل الظرشددددحين السددددابقين علدددد  قددددوائخ الحددددزب الددددوطني  -
الترشددددظ أليددددا مددددن الظجددددالس البرلظانيددددل أو الظحليددددل أو أق هي ددددات تظ يليددددل  دددد   الخظسددددل أعددددوام  وأالسياسددددي والعددددام   
 .القا مل عل  األقل 

ا م ددددل تحويددددل بددددسل الظرشددددظ أو الضددددوابط مددددا تحيددددل  ون اإللتسدددداي عليددددالعظددددل علدددد  وضدددد  نظددددام انتخددددابي يظتلدددد  مددددن  -
 .محل ظقامتا ظنتظاء  أو 

تنسيددددذ حظلددددل توعيددددا لل ددددارف الظ ددددرق بكافددددل الددددنظخ اإلنتخابيددددل الظ روحددددل وآليددددات أهظيددددل ظ تيددددار نظددددام ظنتخددددابي جديددددد    -
 .وظشرا  مبسسات الظجتظ  الظدني والقو  الحزبيل الظختلسل في وض  هذا النظام 

جدددددالس النيابيدددددل والظحليدددددل والنقابدددددات يقتدددددرح الحدددددزب بتلسددددديس هي دددددل شدددددعبيل لوضددددد  الدددددنظخ اإلنتخابيدددددل الظختلسدددددل فدددددي الظ -
وتعبددددر   بجانددددب األحددددزاب والقددددو  السياسدددديل ومنظظددددات الظجتظدددد  الظدددددني  ي ددددلوهافددددل الج ددددات التظ يليددددل وتعظددددل تلدددد  ال

 .عن هافل ق اعات ال ارف الظ رق   وتكون تل  ال ي ل باإلنتخاب 

   يل ل أوال  ون أق م ددددالظ ف ويددددل أو شخ ددددالعامدددد ويناشددددد الحددددزب هافددددل القددددو  الظ ددددريل بالعظددددل معددددا مددددن أجددددل ظعدددد ء الظ ددددلحل
هظدددددا يناشدددددد الظبسسدددددات الحاهظدددددل والتدددددي تقدددددوم بتسددددديير أمدددددور الدددددب   فدددددي تلددددد  الظرحلدددددل اإلنتقاليدددددل الخ يدددددرة   بتحقيدددددر أق دددددي 
 فاعليدددددات للعظدددددل الجظددددداعي الظ دددددتر  بين دددددا وبدددددين هافدددددل القدددددو  السياسددددديل والظجتظعيدددددل   والبعدددددد عدددددن اإلنسدددددرا  فدددددي ظتخدددددا  القدددددرار
السياسدددددي   ألنندددددا جظيعدددددا شدددددرهاء فدددددي هدددددذا الدددددوطن   فيجدددددب أن تكدددددون شدددددراهل حقيقيدددددل علددددد  هافدددددل الظسدددددتويات   ال تنسدددددر  ب دددددا اق 

 .ج ل أو ف يل 
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