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ميحرلا نمحرلا هللا

توصيات ندوة :أسس اإلدارة والرقابة للدولة في فكر اإلمام علي عليه السالم المنعقدة في
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة صنعاء بمناسبة ذكرى الوالية بتاريخ -32ذو
الحجة0441-هــ الموافق 3109-8-34م
(و هكد ه
ّللا هكد ه
دددان ّللا ه
دددان ه
علهدددديكم هرقِيبًددددا ) والقا دددد سددددبحانه :ه
علهدددد كدددد ِ
الحمددددد ق القا دددد ِ ( :إن ه
ع هملهكدددم هو هرسدددوله هوالمؤ ِمند ه
ددون
سددديه هرى ّللا ه
ه
(وقددد ِ اع هملدددوا فه ه
شددديء هرقِيبًدددا ) والقا ددد عدددز جددد  :ه
عددددا ِل ِم الغهيدددد ِ هوالشدددد هها هد ِة فهينهبِدددد كم بِ همددددا كنددددتم تهع هملد ه
سددددت هرد ه
دددون) والصددددالة والسددددالم
ون إِلهدددد ه
هو ه
علددد رسدددو ئ القا ددد (مدددن اسدددتعم رجدددالً علددد عصدددابة وفددديهم مدددن هدددو أرضددد ق منددده
فقددددد خددددان ئ ورسددددوله والمددددؤمنين وال يقبدددد ئ مندددده صددددرفا ً وال عدددددالً) صددددل ئ وسددددلم
عليه وعل آله الطيبين الطاهرين ورضي ئ عن صحبه األخيار الراشدين وبعد:
فنظدددرا للتراكمدددات المهولدددة واإلرل الاقيددد للوسددداد المدددالي واإلداري واالنحدددرا السياسدددي
فدددي موهدددوم الواليدددة و بنددداء الدولدددة العادلدددة وويدددا موهدددوم اإلدارة والرقابدددة وتقيددديم األداء
ومبدددددأ النزاهددددة فددددي مؤسسددددات الدولددددة وضدددديا الكايددددر مددددن األمددددوا والطاقددددات علدددد
مسدددددتوى الددددديمن والعدددددالم العربدددددي واإلسدددددالمي تقدددددام هدددددذز النددددددوة تزامندددددا مددددد الدددددذكرى
التاريخيدددة واإلسدددالمية ليدددوم الواليدددة لتكدددون هدددذز المناسدددبة محطدددة وعدددي وبوابدددة تصدددحي
مدددن خدددال تجربدددة اإلمدددام علدددي الرا ددددة والوريددددة فدددي بنددداء الدولدددة العادلدددة القا مدددة علددد
ال كودددددداءة و الرقابددددددة واإلدارة والنزاهددددددة والشددددددوافية النددددددادرة واالسددددددتانا ية فددددددي مرحلددددددة
اسددددتانا ية ووضددددعية حرجددددة مددددن تدددداريخ األمددددة اإلسددددالمية اسددددتطا اإلمددددام علددددي عليدددده
السدددالم فيهدددا تصدددحي الكايدددر مدددن النظريدددات الخاط دددة وتقدددديم المعالجدددات والحلدددو وتوعيددد
المضدددددادات الحيويدددددة القويدددددة والمويددددددة لتصدددددحي تراكمدددددات الوسددددداد السياسدددددي و المدددددالي
واإلداري وأمدددام مدددا تركددده اإلمدددام علدددي عليددده السدددالم مدددن إرل إنسددداني وإسدددالمي أقيمدددت
هدددذز النددددوة بعندددوان (أسدددس اإلدارة والرقابدددة للدولدددة فدددي فكدددر اإلمدددام علدددي عليددده السدددالم)
وخرجت بالتوصيات التالية:
 -0يمادددد اإلمددددام علددددي عليدددده السددددالم مشددددتركا إنسددددانيا وإسددددالميا ونموذجددددا فريدددددا
ومتميددزا وشددامال فددي بندداء الدولددة العادلددة ومواجهددة الظلددم و الوسدداد بكدد صددورز
وأشكاله.
 -3تعتبددددر ذكددددرى الواليددددة محطددددة إسددددالمية جامعددددة لتقيدددديم الحكددددم وتقددددويم الحكددددام
والوزراء وأصحا الوالية بجمي مراتبها العليا والسول .

 -2إذا كانددت األمددم المتحدددة قددد اعتبددرت عهددد اإلمددام علددي لمالددم األشددتر أحددد مصددادر
القددانون الدددولي فاألمددة ونحددن منهددا أحددق بددون نجعلدده مددن أصددو التوسدديس لبندداء
الدولة والحكم الصال .
 -4نددددددعوا الجامعدددددات والكليدددددات والمعاهدددددد والتعلددددديم العدددددالي وجميددددد المؤسسدددددات
العلميدددة والتعليميدددة للقدددراءة العلميدددة والموضدددوعية لوكدددر اإلمدددام علدددي السياسدددي
والتربددددددوي واإلداري والرقددددددابي واالسددددددتوادة مندددددده فددددددي مواجهددددددة االنحرافددددددات
السياسددددية و االخددددتالالت اإلداريددددة والنهددددو بالعمدددد الرقددددابي واإلداري وعدددددم
التعامددد مددد إرل وفكدددر اإلمدددام علدددي تعدددامال مدددذهبيا وحشدددرز فدددي زاويدددة ضددديقة
كما هي رؤية بع القاصرين.
 -5مدددددن األهميدددددة بمكدددددان مددددد وجدددددود القيدددددادة الاوريدددددة الحكيمدددددة واإلرداة الشدددددعبية
التواقددة للتغييددر اوتنددام الوددرا المتاحددة لتوعيدد مضددامين عهددد اإلمددام علددي عليدده
السدددالم لمالدددم األشدددتر والقيدددام بدددوداء رسدددالة التوعيدددة والتبليددد بدددالعودة إلددد ذلدددم
النهج المنير ألنه كوي بإقامة الدولة الصالحة والحدياة والمتحضرة.
 -6نددددعوا إلددد تبندددي إقامدددة مدددؤتمر عدددالمي يشدددترم فيددده العلمددداء والخبدددراء مدددن عددددد
مدددن الددددو علددد المسدددتوى المؤسسدددي والودددردي ويودددت بدددا المشددداركة لألمدددم
المتحددددة وتدددذكيرها باهتماماتهدددا بعهدددد اإلمدددام علدددي عليددده السدددالم لمالدددم األشدددتر
ومرتكزات الحكم الصال .
 -7يجدددد أن تخضدددد كافددددة أعمددددا وتصددددرفات الددددوالة ومسددددؤولي ومددددوظوي الدولددددة
للرقابددددة والتقيدددديم والمسدددداءلة حتدددد تتعددددزز اقددددة الشددددع بالدولددددة ومؤسسدددداتها
الحكومية.
 -8يجدددد أن تنتقدددد الدولددددة والحكومددددة مددددن مجددددرد الحددددديل عددددن عهددددد اإلمددددام علددددي
عليددده السدددالم لمالدددم األشدددتر وعدددن العدددد واإلنصدددا والحكدددم الرشددديد إلددد ترجمدددة
ذلدددم بشدددك عملدددي وممارسدددة فدددي الواقددد حتددد يشدددعر بهدددا المواطندددون ويلمسدددوا
الوددددددرا بددددددين الوضدددددد السددددددابق والوضدددددد الحددددددالي خصوصددددددا والشددددددع يقدددددددم
التضدددحيات والشدددهداء وعدددان وصدددمد وصدددبر ضدددد العددددوان السدددعودي األمريكدددي
من أج حياة عزيزة وكريمة.
 -9نددددددعو السدددددلطة القضدددددا ية للقيدددددام بددددددورها الجددددداد وتحمددددد المسدددددؤولية الدينيدددددة
والتاريخية والوطنية في متابعة قضايا الوساد ومحاسبة الواسدين.
 -01تعتبددددددر المددددددواالة لمددددددن نهانددددددا ئ عددددددن مددددددواالتهم والخيانددددددة ق وللشددددددع
واالسددددددتغال للوظيوددددددة العامددددددة مددددددن الموجبددددددات المباشددددددرة إلسددددددقاط الواليددددددة
والشرعية عن أي موظ في الدولة من أعل هرم فيها إل أصغر موظ

 -00نددددددعوا جميددددد مؤسسدددددات الدولدددددة للتعددددداون الجددددداد والمسدددددؤو مددددد الجهددددداز
المركدددددزي للرقابدددددة والمحاسدددددبة وهي دددددة مكافحدددددة الوسددددداد وعددددددم الحساسدددددية أو
التهر أو التحاي ووض العراقي أمام مهامها النبيلة.
 -03تضدددددمين أجدددددزاء مهمدددددة مدددددن ورقدددددة االسدددددتاذ عبدددددد الدددددرحمن المحبشدددددي فدددددي
المدونة األخالقية والمهنية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
 -02االسدددددتوادة مدددددن أوراا عمددددد النددددددوة فدددددي صدددددياوة المدوندددددة األخالقيدددددة فدددددي
الوظيودددة العامدددة والتدددي تحمددد وزارة الخدمدددة المدنيدددة إعددددادها فدددي إطدددار الرؤيدددة
الوطنية.
 -04ندددددعو الدولددددة إلدددد اعتمدددداد نظددددام عقوبددددات حددددازم وصددددارم يعددددالج التجدددداوزات
والجددددرا م بمسددددبباتها وآاارهددددا ويمندددد تكرارهددددا معتمدددددا ً علدددد األبعدددداد الاالايددددة
للعقوبددددة البدنيددددة والماليددددة والمعنويددددة مددددن خددددال تطبيددددق القددددانون واسددددترجا
الما وإصالح االختال اإلداري.
والحمد ق ر العالمين ومنه نستمد العون والسداد والرشاد والتوفيق
صددادر عددن ندددوة :أسددس اإلدارة والرقابددة للدولددة فددي فكددر اإلمددام علددي عليدده السددالم
المنعقدددددة فددددي الجهدددداز المركددددزي للرقابددددة والمحاسددددبة بالتعدددداون مدددد رابطددددة علمدددداء
اليمن
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