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 لإلصالح اليمين التجمع رؤية
 احلكم لنظام

 
 الحكم نظام البرملاني النظام

 الدولة لبيئة حتمية كنتيجة وذلك ادلعاصر عادلنا يف للدول السياسي النظام شكل ويتنوع يتعدد

 أو رائسية نتكو  قد فيها، فهي احلكم أنظمة وأمناط أشكال تتعدد وابدلقابل واخلارجية، الداخلية

  .بردلانية أو خمتلطة

 لتلك رئيساً  الدولة رئيس من وجيعل التنفيذية السلطة دور من يعزز الرائسي، احلكم نظام إن

 تكون الرئيس سلطة أن غري التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة بني مباشراً  توازنً  وخيلق السلطة

 اليت السياسة ينفذون لديو مستشارين احلكومة أعضاء جتعل التنفيذية، السلطة على كاملة

 .الشعب من منتخب ألنو منو؛ الثقة سحب التشريعية السلطة تستطيع وال يعتمدىا
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 غري الدولة، سلطات بني الفصل أسس على يقوم اآلخر ىو ادلختلط احلكم نظام جند وابدلقابل

 الرئيس بني موزعة فيو يةالتنفيذ السلطة إن حيث التنفيذية السلطة ممارسة يف ازدواجية يوجد أنو

 .ادلسؤولية حتمل من والتهرب التنازع إىل يؤدي بدوره وىذا واحلكومة،

 من الشعبية اإلرادة عن ويعرب السلطات، بني الفصل مبدأ جيسد فهو الربدلاين احلكم نظام أما

 ظامالن جيعل حيث اجلماعية اإلدارة روح ويعزز الثالث، الدولة سلطات بني التوازن خلق خالل

 عمل وجيعل اجلماعية اإلدارة خالل من شئوهنا تدير اليت احلكومة بيد التنفيذية السلطة الربدلاين

 عمل مع الرائسة مؤسسة وظيفة وتداخل ازدواجية يلغي و بينها، تكامليا عمالً  الدولة سلطات

 .احلكومة

 رقابة حتت الدولة شئون رةإبدا الكاملة مسؤوليتها بتحمل ملتزمة احلكومة جيعل الربدلاين النظام إن

 سكان ديثل أحدمها جملسني من تتكون قد الغالب يف اليت التشريعية السلطة من مباشرة بردلانية

 كانت سواء الدولة، شكل حبسب الوالايت أو األقاليم أو احملافظات ديثل اآلخر واجمللس الدولة،

 من الربدلاين احلكم نظام يف احلكومة وتتشكل مركبة، احتادية دولة أو اندماجية بسيطة دولة
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 تكون أن أو ونزيهة، حرة مباشرة النتخاابت كنتيجة األصوات غالبية على حيصل الذي احلزب

 .الربدلان يف الفائزة األحزاب من جمموعة من ائتالفية فيو احلكومة

 

 البرملاني النظام يف الرئيس

 السلطة قبل من الغالب يف ومنتخباً  الدولة لسيادة رمزا الربدلاين احلكم نظام يف الرئيس يكون

 .واضحة دستورية بقواعد صالحياتو وتنظم التشريعية،

 وأكتوبر سبتمرب ثوريت أىداف حيقق الربدلاين احلكم نظام أن نرى لإلصالح اليمين التجمع يف إننا

 الواقع أرض على والدديقراطية الدستورية األسس وجيسد السلمية، الشعبية الشبابية فرباير وثورة

 أن ابعتبار الكثري منو عاىن الذي االستبداد من التخلص يف اليمين الشعب رغبة تعكس اليت

 فالنظام بينها، للتكامل منطا ويوجد الدولة سلطات بني واضح بشكل يفصل الربدلاين احلكم نظام

 وجيعل منها، الثقة وسحب واستجواهبا الثقة احلكومة منح الربدلان صالحيات من جيعل الربدلاين

 جند وابدلقابل بتنفيذىا، احلكومة وتلتزم ويصدرىا قوانني مشاريع يقدم أن أيضاً  الربدلان حق من

 الربدلان حل حقها من أن كما الربدلان، إىل قوانني مشاريع تقدًن حق التنفيذية للسلطة أن
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 درجة إىل فيذيةوالتن التشريعية السلطتني بني اخلالف وصل حال يف مبكرة النتخاابت والدعوة

 . الدولة شئون تسيري فيها يصعب

 من يف التحرر اليمين الشعب لرغبات ملبياً  سيكون أنو الربدلاين احلكم لنظام اختيارن يعزز مما إن

 تعرب اليت اجلماعية اإلدارة مرحلة ىي جديدة مرحلة إىل واالنتقال السلطة وازدواجية االستبداد

 فيو يغيب كما ومصدرىا، السلطة مالك اليمين للشعب قراطيةالددي اإلرادة عن حقيقيا تعبريا

  .واالسرتاتيجية السياسية القرارات ابختاذ واإلنفراد التسلط

 وفق هللا اجلميع 
 ،،، وشعبناملا فيه خري بلدان 
 


