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 :نص رؤية التجمع اليمين لإلصالح لشكل الدولة

دتثل مسألة تطوير شكل الدولة أحد أبرز وأىم القضااي اليت ينتظر الشعب من مؤدتر احلوار الوطين   
من طوق ادلركزية الذي أخذ خبناقها  -ودومنا رجعة  -الشامل اخلروج فيها برؤية عملية خترج البالد 

قودا مديدة ، وتضمن حتقيق الشراكة العادلة يف احلكم والثروة بني كل اليمنيني ، وتوسيع ادلشاركة ع
السياسية، ودفع عجلة التحول الدديقراطي إىل األمام،  وتعزز يف نفس الوقت الوحدة الوطنية واحلفاظ 

سود فيو القانون، على أمن اليمن واستقراره، وتفتح األبواب مشرعة لبناء دين دديقراطي جديد، ي
 .ويتحقق فيو التداول السلمي للسلطة، فعال وواقعا

إن عملية تطوير شكل الدولة بصورة حتقق األىداف ادلرجوة من التجربة، وحتول دومنا حصول أي 
 .ابلضرورة التوافق على إعادة ترتيب البيت اليمين من الداخل ذلا تتطلبانتـكاسة أو تراجع أو فشل 

الصيغ التطبيقية لنظام الالمركزية ادلالئمة  لليمن أرضا وإنساان، ىي اليت تنطلق من   إن حتديد أي من 
حقائق واقع البالد بكل تعقيداتو وإشكاالتو وسلبياتو وإجيابياتو، على الصعيد الثقايف، واالجتماعي، 

قوالب جامدة  واالقتصادي، والسياسي وعلى ادلستوى اجلغرايف والدديغرايف، إذ ال توجد صيغة واحدة أو
لنظم الالمركزية ، فليس ىناك شكل تطبيقي واحد ديكن أن أتخذ بو الدول وتطبقو دون عناء، فمهما  
كانت درجة التشابو والتماثل والتقارب بني الدول، فمن ادلسلم بو أن الظروف السياسية واالقتصادية 

ؤثرة وحامسة يف اختيار وتصميم واالجتماعية، واإلرث التارخيي، والثقايف، والفكري ...إخل عوامل م
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النظام ادلرغوب، فكل دولة أتخذ من ادلبادئ التطبيقية اخلاصة ابلالمركزية ما يتناسب مع أوضاعها 
 .االقتصادية واالجتماعية واجلغرافية، وىي توازن ذلك مع القدرات واإلمكاانت ادلتاحة ماداي وبشراي

أحد أبرز القضااي اليت أاثرت الكثري من اجلدل والنقاش  لقد مثل مطلب بناء الدولة الوطنية الالمركزية
وعلى كافة ادلستوايت، وكل حزب وكل جهة وكل طرف أعد ذلذا األمر عدتو، وحدد رؤيتو لقضية 

إجيابية كربى ستعزز من قدرة ادلؤدترين يف ىذا احلوار  للبالد وىذهشكل الدولة اليت يرى أهنا األصلح 
ادلرجوة، مامل تتحول الرؤى إىل متاريس حتول دون الوصول إىل كلمة سواء  الوطين على اخلروج ابلرؤية

حتقق تطلعات شعبنا وتعاجل اإلشكاالت احلاصلة، األمر الذي يتطلب منا قدرا من التأين يف طرح 
 - :يليالرؤى هبدف إاتحة فرصة دلا 

األفكار بطريقة ودية إجراء لقاءات بني خمتلف أطراف ومكوانت احلوار يتناقشون ويتبادلون  -1
 .وىادفة

االستماع إىل عدد من اخلرباء الوطنيني واألجانب للتعرف أكثر فأكثر على الصيغ والتجارب  -2
 .الالمركزيةالتطبيقية لنظم 

التعرف الدقيق على أبرز احلقائق ادلالية واالقتصادية للبالد واليت ذلا عالقة بعملية االنتقال  -3
 .حنو الالمركزية

ال فإن التأين ال يعين التهرب من تقدمي الرؤى بقدر ما يعين مزيداً من الدراسة ويف كل األحو  -4
 .والبحث للوصول إىل الصيغة األنسب لواقعنا يف اليمن
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وعليه فإن رؤية التجمع اليمين لإلصالح لشكل الدولة ينطلق من األسس واحملددات 
 :اآلتية

اإلداري وحتقق فيها الالمركزية ابلشكل الذي أهنا دولة تزول منها دتركز السلطة يف قمة اذلرم  .1
 .يناسب اليمن أرضاً وإنساانً 

سبتمرب 26أهنا دولة مدنية ذات نظام مجهوري تتحقق فيها أىداف الثورات اليمنية  .2
 .السلميةأكتوبر وثورة فرباير الشبابية الشعبية 14و

 .واستقرارهحتفظ لليمن وحدتو وسيادتو وأمنو  .3

 .كأساس لتشكيل وتكوين قيادات احلكم الالمركزيالنتخاب  ااعتماد مبدأ  .4

التحديد الواضح للسلطات والصالحيات ادلركزية والالمركزية، مبا ديكن ىيئات وقيادات احلكم  .5
 .الالمركزي من إدارة شؤوهنم

 .ومصدرىاحتقق الدديقراطية الشوروية للشعب ألنو مالك السلطة  .6

 .طنية يف السلطة والثروةحتقق مبادئ ادلواطنة ادلتساوية والشراكة الو  .7

 .حتافظ على كرامة اإلنسان اليمين ابعتبار أن الدولة غاية ووسيلة لتحقيق طموحات مواطنيها .8

 .الكرميحتقق لشعبها هنضة شاملة وتضمن لو تكافؤ فرص العمل وسبل العيش  .9
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الثروات الطبيعية وادلوارد العامة فيها ملكًا للشعب اليمين مع ضمان حصول  تكون .11
ات الالمركزية على نسبة عادلة من عائد الثروات ادلستخرجة منها كما تتشارك مجيع الوحد

الوحدات احمللية يف تنمية متساوية دتول من الثروات وادلوارد العامة للدولة، كما أنو البد من 
 الالمركزي.التحديد الدقيق للموارد والثروات السيادية وادلوارد والثروات 

حلسم أي خالف ينشأ بني السلطات ادلركزية والالمركزية  القضاء ىو الفيصل يكون .11
 .القانونوفقاً دلا حيدده 

 
 وفق هللا اجلميع 

 ،،، وشعبناملا فيه خري بلدان 
 

 


