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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله وبعد ، ،
فإن اختاذ قرار ب شكل الدولة يعد أهم وأخطر قرار يتخذه حزب أو كيان سياسي أو فرد أو شعب ملا يرتتب عليه من
تبعات وآثار يف كل مناحي احلياة ال تقتصر على احلاضر وإمنا تتجاوزه إىل املستقبل البعيد.
لذا فإن من يتخذ قراراً يف ذلك فإنه سيتحمل مسؤولية عظمى أمام اهلل ثم أمام شعبه وأمته ثم أمام التاريخ
واألجيال القادمة.
فاختيار شكل الدولة قرار اسرتاتيجي حيتم علينا اختاذه بتفكري واعٍ بل بعقل اسرتاتيجي يبذل لذ لك أعظم
اجملهود الفكري واملعريف ليكون قراراً صادرا من موقع املسؤولية ال قراراً حتركه العواطف اجملردة أو يبنى على
اآلمال املتوهمة أو ينساق وراء رغبات النخب أو يكون صدى جملرد أصوات عالية .
لذا فإننا في حزب الرشاد نؤكد على اعتبار األسس
شكل الدالا امن ذلك:

االعاسار ر الالع سا االععيسعع ا االعا ا سا فسي ا ت سار

 -1أن ركعن شكل الدالا راك سعات الهعرا االتاررخ االجغراف سا االهعسعو االعلالسا االتللاسات لل ساا
ال عني ارنهض به من اا اه األل م السذ لصتسته ار سا اةارل التصلس ل االتاساان السدالي العيدمسا فسي
اجتعاع لندن في هذه األر او:
%6.74

من ريل د له عن داالررن بال عو

%1.71

ال رحتلعن على غذاء كاف

%6.71

مادل األم ا

%6.

فيل تغل ا اللا ا الكهربائ ا

%1.

فيل تغل ا دمات األمن االيضاء االسللات العحل ا

%.4

ال رحتلعن على م اه شرب من ال بكا الااما

%..75

من ال باب عاطلعن عن الاعل

فأرجعا أن تكعن هذه األر او اتادرلها حايرل لدى صاحا اليرار في شكل الدالا التي من أهم اأاجا
اظائفها تصل ص هذا ال اا األبي من مااناته اتعف ر الا ش الكررم االصدمات الرا ا له االنهضسا بسه
نحع الر ي االتيدو.
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 -.دراسا ااعتبار األبااد اال تتادرا ااالجتعاع ا االثياف ا االجغراف ا ااألمن ا االترك با السكان ا لل عن
في ا ت ار شكل الدالا.
 -1أن ركعن شكل الدالسا متئئعسا امتعافيسا مسق اليسدرات الب سررا ااتمكانسات العادرسا العتاحسا ا العللعبسا
ت اما الدالا ال العتع اا من العنح العتعهعا.
 -6تيدرر حجم العصاطر العتع اا اغ ر العتع اا في اليرار امراعال التسدر فسي بنساء الدالسا عبسر مراحسل
من تكعرنهسا االتصلس ل لهسا لسى تنف سذها اترجعتهسا لسى العا سق لسى التي س م االر ابسا العتساحبا للتنف سذ
اميارنا االداء الفالي باألداء العرغعب ف ه أا العصلل له اتحدرد آل ا افترل االنتيال لكل مرحلا.
 -.مراعال التعافق االتسعاةن بس ن مفسردات البنساء التن عسي للدالسا ااالبتاساد عسن التس
الت العبسلا االسلسا االعايحا في تحي ق اأداء اظائف الدالا.

العايسدل اا ت سار

 -4اعتبار مؤثرات العح ل الصارجي بعتغ راتسه الس اسس ا ااالجتعاع سا ااال تتسادرا اعئ تسه التااان سا أا
التنافس ا أا الاداان ا بال عن.
 -.أن ربنى رار شكل الدالسا علسى العالعمسات الالع سا الكاف سا االد يسا لاباساد العيعمسا للدالسا االعسؤثرل
ف ها امدى مناسبا النعاذ العيترحسا للعا سق ال ع نسي اتحل سل األ لساء ااالنحرافسات فسي الدالسا اليائعسا
اتحدردها هل هي في نعع الدالا أو في التنف ذ االعنفسذرن األن العالعمسا هسي الرك سزل األساسس ا لسدعم
ااتصاذ اليرار فال نسا أن نحسدد فسي فررسق بنساء الدالسا الصبسرات االعالعمسات العللعبسا لسذلك ال أن نكسعن
اعاء لصبرات امالعمات لعجرد أنها متاحا امتعفرل.

لذا فإن حزب الرشاد يرى أن شكل الدولة من حيث املبدأ هو ( الدولة الالمركزية )
اليت سنحدد تفاصيلها الحقا من خالل تكامل ودقة املعلومات ونتائج البحوث العلمية وقواعد البيانات احلديثة
املتوفرة لدى احلزب مع ما سيقدمه خرباء مؤمتر احلوار الوطين.
سائل ن الععلى عز اجل أن رعفينا ال ت ار اليسرار العناسسا ل سابنا العنيسذ لسه مسن أةماتسه االعحيسق لسه
آماله اتللااته،،،

حزب الرشاد اليمني
عبدالوهاب محمد الحميقاني
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