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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه ومن وااله وبعد ...
فإن حزب الرشاد وهو يقدم لبناء الدولة اليمنية إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإلى عمووم أبنواء
الشعب اليمني الكريم يستحضر في ذلك عظم المسؤولية في ذلك أمام هللا ثم أموام هوذا الشوعب والتوي
تحتم على جميع األحزاب والقوى السياسية والمكونات االجتماعية وجميع المتحواورين وييورهم مون
أصحاب القرار التجرد من كل يور

ومصولحة شصصوية كانوت أو حزبيوة أو مناطقيوة أو فبويوة أو

مذهبية وجعل ثوابت ومصالح الشعب اليمني مقدموة علوى كول يور

ومصولحة وبموا يحقول لجميوع

أفراد الشعب الرحمة والهداية والسعادة باالحتكام إلى شريعة ربهم عز وجل واإلشوراك الااعول فوي
السلطة والقرار والتوزيع العادل للثروة والصدمات والرقي والتقدم والنهضة في شتى مجاالت الحياة
والعوويا الكووريم فووي ظوول سوويادتهم علووى وطوونهم واسووتقالل إدارتهووم وإرادتهووم عوون أ توودصل صووارجي
واعتبار رضى هللا عز وجل ورضى رسوله صولى هللا عليوه وسولم ثوم رضوا شوعبنا الموؤمن الكوريم
في ذلك قبل رضى أ جهة كانت داصلية أو صارجية كما قال ربنا سبحانه :
( َو ه
ِين )
هللا ُ َو َرسُول ُ ُه أَ َح ُّل أَنْ يُرْ ضُوهُ إِنْ َكا ُنوا م ُْؤ ِمن َ
وحيووأ أن بنوواء الدولووة سوويقوم علووى سووبعة ركووابز أساسووية وهووي  :هويووة الدولووة ونوعهووا (شووكلها )
ونظامها السياسي ونظامها االنتصابي ونظامهوا التشوريعي ونظامهوا القضوابي ونظامهوا اإلدار فإننوا
سنمضي في بيان رؤيتنا لبناء الدولة على هذا النحو .

أوالً  :هوية الدولة :
إن هوية الدولة هي السمة الدالة عليها بمثابة بطاقة التعريف بها وبشعبها بين الدول واألمم .
وال ريب أن لكل بلد هويته الذ يتميز بهوا ويحوافظ عليهوا وياواصر بهوا ولتحديود هويوة الدولوة التوي
نريد بناءها فالبد أوالً من تقرير ما يلي :
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 -1أن الصراع والتباين واالصتالف بين القوى السياسية اليوم يدور حول قضيتين:
األولى  :اإلنفراد بالسلطة واالستبداد بها .
الثانٌة  :االستئثار بالثروة والعبث بها .
ولم يصتلف اليمنيون حول هويتهم ولم تكن يوموا ً مون األيوام هوي سوبب صالفهوم أو تصلاهوم والتقريور
الوودولي الووذ حووذر فووي عووام 2008م وفووي عووام 2010م موون فشوول الدولووة فووي الوويمن وصووناها ضوومن
العشرين دولوة األسووأ فشوالً فوي العوالم والتوي تمثول صطوراً قادموا ً علوى العوالم فإنوه عوزى السوبب فوي
دصول الدولة اليمنية دابرة الاشل إلى ضعف األداء الحكومي وليس الهوية.
 -2أن هويووة الدولووة التووي نريوود بنابهووا ليسووت ياببووة عنووا سوونبحأ عنهووا أو منعدمووة من وا سوونعمل علووى
إيجادها وليست هوية حزب أو جماعة معينه وليست هوية تقاسومية بوين األحوزاب والقووى السياسوية
أو هوية توفيقية بين المتنازعين والمتحاورين وإنما هي هوية حاضورة فوي كول لحظوة ضواربة فوي
أعمال الزمن راسصة في ربوع اليمن متجذرة فوي قلووب وسولوك أكثور مون صمسوة وعشورين مليوون
يمنووي بووارزة فووي صووورهم وتصوووراتهم فهويووة دولتنووا هووي هويووة شووعبنا الووذ يريوود ويطلووب منووا أن
نحافظ عليها ونرسصها في دولته القادمة.
 -3أن االنزالل فوي الصوراع حوول الهويوة فوي يجوب علينوا الحوذر منوه جميعوا ً ألنوه يسوهم فوي إعاقوة
ترسوويي األموون واالسووتقرار والتقوودم والحركووة نحووو بنوواء دولووة المؤسسووات والعدالووة وسوويادة القووانون
والحكم الرشيد والنهضة والنمو والرقي الذ ننشده.
 -4أن هوية الدولة التي نقررها هنا هي الهوية العامة والمجملة وليست الهويوة التاصويلية المصتصوة
بالجوانب الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والتوي ستاصول الحقوا ً فوي الدسوتور فوي إطوار
الهوية العامة وبما ال يتعار

معها .

وعلٌه فإن حزب الرشاد ٌرى حتمٌة تطابق هوٌة الدولة الٌمنٌة مع هوٌةة شةعبها وال ٌزةوز بحةال
أن تكةةون هوٌةةة الدولةةة مناقضةةة وملالفةةة لتلةةا الهوٌةةة وٌةةرى وزةةوب تقرٌةةر هوٌةةة شةةعبنا الٌمنةةً
هوٌة للدولة التً نرٌد بنائها له كما ٌلً:
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أوالً  (:الزمهورٌة الٌمنٌة دولة عربٌة إسالمٌة مستقلة ذات سٌادة وهً وحدة ال تتززأ
وال ٌزوز التنازل عن ززء منها والشعب الٌمنً ززء من األمة العربٌة واإلسالمٌة ).
ثانٌاً ( :اإلسالم دٌن الدولة واللغة العربٌة لغتها الرسمٌة ).
ثالثاً ( :الشرٌعة اإلسالمٌة مصدر زمٌع التشرٌعات ).
رابعا ً ( :هذه المواد زامدة وغٌر قابلةة للةنق

أو التغٌٌةر أو التبةدٌل بحةال وكةل مةا ٌناقضةها فهةو

باطل).
وهذه المواد قد قررها وأثبتها دستور الجمهورية اليمنية ويجب أن تبقى وتثبت وتجمد فوي الدسوتور
القادم وتاعل في حياة وسلوك المجتمع و الدولة .
وفي هذا المقام ونحن نتكلم عن الهوية فإنه يحتم علينا تذكير أناسنا جميعا ً بما يجب علينوا نحوو ملتنوا
وأمتنا من الشعور بالمسؤولية بين يد هللا عز وجل .
وعلينا أن نرسي هذه الهوية ونحميها وندافع عنها ال سيما فيما يتعلل بدين الدولوة ومصودر تشوريعها
ألننا شعب مسلم أمرنا هللا عز وجل أن نصضع ألمره وأن ننقاد لشرعه وال يسع أحداً الصورو علوى
ذلك في أ شأن من الشؤون .
والشووريعة اإلسووالمية هووي شووريعة الرحمووة والعوودل والصيوور والتسووامح والنهضووة والرقووي وأحكامهووا
ومصووادرها تسووتوعب تطووور الحيوواة ونوازلهووا المتجووددة و تقوورر أن تصوورفات النوواس ومعووامالتهم
وشووؤون حيوواتهم ودنيوواهم األصوول فيهوا اإلباحووة وال تمووانع موون االسووتاادة موون التجووارب والحضووارات
والنظم اإلنسانية التي ال تتعار

مع أحكامها ونصوصها الغراء.

ونحن جميعا ً ننتمي إلى هوذا الشوعب المسولم الموؤمن بواهلل وبرسووله وبموا جواء عون هللا وعون رسووله
وإيماننا هذا يقتضي منا اإليمان بشريعة هللا والصضوع لها والتحاكم إليها وعدم الصرو عنهوا وعودم
مصالاتها في أ أمر من األمور .
ضى ه
ون لَ ُه ُم ْال ِص َي َورةُ مِونْ أَ ْم ِور ِه ْم
هللا ُ َو َرسُول ُ ُه أَمْرً ا أَن َي ُك َ
ِن َوال م ُْؤ ِم َن ٍة إِ َذا َق َ
قال سبحانه ( َو َما َك َ
ان لِم ُْؤم ٍ
ضالال م ُِّبي ًنا(
ض هل َ
هللا َو َرسُولَ ُه َف َق ْد َ
َو َمن َيعْ ِ
ص هَ
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هللا َو َرسُولِ ِه لِ َيحْ ُك َم َب ْي َن ُه ْم أَنْ َيقُولُوا َسمِعْ َنا َوأَ َطعْ َنا
ِين إِ َذا ُدعُوا إِلَى ه ِ
ان َق ْو َل ْالم ُْؤ ِمن َ
وقال سبحانه (إِ هن َما َك َ
ُون )
ك ُه ُم ْال ُم ْالِح َ
َوأ ُ ْو َل ِب َ
نوز َل ه
وقال سبحانه ( َوأَ ِن احْ ُكم َب ْي َنهُم ِب َما أَ َ
ك َعون َبعْ و ِ َموا
هللا ُ َوالَ َت هت ِبوعْ أَهْ َوواء ُه ْم َواحْ و َذرْ ُه ْم أَن َي ْا ِت ُنوو َ
ك َفإِن َت َوله ْوا َفاعْ لَ ْم أَ هن َما ي ُِري ُد ه
نز َل ه
أَ َ
ون
واس لَ َااسِ وقُ َ
هللا ُ إِلَ ْي َ
وب ِه ْم َوإِنه َك ِثيرً ا م َِّن ال هن ِ
هللا ُ أَن يُصِ ي َبهُم ِب َبعْ ِ ُذ ُن ِ
ون )
ون َو َمنْ أَحْ َسنُ م َِن ه ِ
هللا ُح ْكمًا لِّ َق ْو ٍم يُو ِق ُن َ
* أَ َف ُح ْك َم ْال َجا ِهلِ هي ِة َي ْب ُغ َ

ثانيا ً  :شكل الدولة:
إن اتصاذ قرار بشكل الدولة يعد أهم وأصطر قرار يتصذه حزب أو كيان سياسي أو فورد أو شوعب لموا
يترتوب عليووه موون تبعوات وآثووار فووي كول منوواحي الحيوواة ال تقتصور علووى الحاضوور وإنموا تتجوواوزه إلووى
المستقبل البعيد.
لذا فإن من يتصذ قراراً في ذلك فإنه سيتحمل مسؤولية عظمى أموام هللا ثوم أموام شوعبه وأمتوه ثوم أموام
التاريي واألجيال القادمة.
واع بول بعقول اسوتراتيجي يبوذل لوذلك
فاصتيار شكل الدولة قرار استراتيجي يحتم علينا اتصاذه بتاكيور ٍ
أعظووم المجهووود الاكوور والمعرفووي ليكووون قووراراً صووادراً موون موقووع المسووؤولية ال قووراراً تحركووه
العواطوف المجووردة أو يبنوى علووى المووال المتوهموة أو ينسووال وراء ريبووات النصوب أو يكووون صوودى
ألصوات عالية.
لذا فإننا في حزب الرشاد نؤكد علوى اعتبوار األسوس والمعوايير العلميوة والموضووعية والواقعيوة فوي
اصتيار شكل الدولة ومن ذلك:
 -1أن يكون شكل الدولة يعكس سومات الهويوة والتواريي والجغرافيوا والهمووم والمطالوب والتطلعوات
للشعب اليمني وينه

به من واقعه األليم الذ لصصوته ورقوة وزارة التصطويط والتعواون الودولي

المقدمة في اجتماع لندن في هذه األرقام:
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%4776

من اليمنيين يقل دصلهم عن دوالرين باليوم

%3271

من اليمنيين ال يحصلون على يذاء كاف

%4573

معدل األمية في اليمن

%42

من مناطل اليمن تغطيها الطاقة الكهربابية

%32

تغطية صدمات األمن والقضاء والسلطات المحلية

%76

ال يحصلون على مياه شرب من الشبكة العامة

%5279

من الشباب عاطلون عن العمل

فأرجو أن تكون هذه األرقام وتعديلها حاضرة لدى صاحب القرار في شكل الدولة التي من أهوم
وأوجب وظاباها تصليص هذا الشعب األبي من معاناته وتوفير العيا الكوريم والصودمات الراقيوة
له والنهضة به نحو الرقي والتقدم.
 -2دراسة واعتبار األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والجغرافية واألمنية والتركيبة السوكانية
لليمن في اصتيار شكل الدولة.
 -3أن يكوووون شوووكل الدولوووة متالبموووا ً ومتوافقوووا ً موووع القووودرات البشووورية واإلمكانوووات الماديوووة المتاحوووة
والمطلوبة إلقامة الدولة ال المتوقعة من المنح الدولية المتوهمة.
 -4تقدير حجم المصاطر المتوقعة ويير المتوقعوة فوي القورار ومراعواة التودر فوي بنواء الدولوة عبور
مراحوول موون تكوينهووا والتصطوويط لهووا إلووى تنايووذها وترجمتهووا إلووى الواقووع إلووى التقيوويم والرقابووة
المصاحبة للتنايذ ومقارنة األداء الاعلي باألداء المريوب فيه أو المصطط له وتحديود آليوة وفتورة
االنتقال لكل مرحلة.
 -5مراعوواة التوافوول والتوووازن بووين ماووردات البنوواء التنظيمووي للدولووة واالبتعوواد عوون الصووي المعقوودة
واصتيار الصي المبسطة والسلسة والواضحة في تحقيل وأداء وظابف الدولة.
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 -6اعتبوووار موووؤثرات المحووويط الصوووارجي بمتغيراتوووه السياسوووية واالجتماعيوووة واالقتصوووادية وعالقتوووه
التعاونية أو التنافسية أو العدوانية باليمن.
 -7أن يبنووى قوورار شووكل الدولووة علووى المعلومووات العلميووة الكافيووة والدقيقووة للبعوواد المقومووة للدولووة
والمووؤثرة فيهوا وموودى مناسووبة النموواذ المقترحووة موون الصبووراء للواقووع اليمنوويح وتحليوول األصطوواء
واالنحرافات في الدولة القابمة وتحديدها هل هي في نوع الدولة أم في إدارتها ونظام حكمها .
وألن المعلومووة هووي الركيووزة األساسووية لوودعم واتصوواذ القوورار فعلينووا أن نحوودد فووي فريوول بنوواء الدولووة
الصبرات والمعلومات المطلوبة لذلك ال أن نكوون وعواء لصبورات ومعلوموات لمجورد أنهوا متاحوة
ومتوفرة.
لذا فإن حزب الرشاد ٌرى أن شكل الدولة الٌمنٌة هو:
( الدولة البسٌطة الالمركزٌة ذات الحكم المحلً الكامل الصالحٌات مالٌا ً وإدارٌا ً )
والتي سونحدد تااصويلها الحقوا ً مون صوالل تكامول ودقوة المعلوموات ونتوابل البحووأ العلميوة وقواعود
البيانات الحديثة مع ما سيقرره مؤتمر الحوار الوطني في ذلك .

ثالثا ً  :النظام السياسي:
فبعد تجارب النظام السياسي الذ عاشه اليمن المعاصر سوا ًء في دولته الشطرية أو دولته الموحودة
نجد أن حركة عجلة التنمية والنهضة سارت ببطا شديد إن لم نقل توقات عون الحركوة إال باالتجواه
السلبي وذلك النتها الدولة نظاما ً سياسيا ً جمع فيه ربيس الدولة معظوم السولطات وتعوذرت مسواءلته
وصعب عزلوه لتمركوز القووة والسولطة فيوه وفوي محيطوه وحاشويته والنشوغاله بتقويوة ناووذه وحمايتوه
وتوسعته .
مما آل باليمن إلى أن تصنف دوليا ً ضمن الدول األفشل في العالم .
لذا علٌنا أن ننأى بالٌمن عن أي نظام رئاسً أو شبه رئاسً لما آل وٌةؤل فةً الةدول النامٌةة إلةى
نظام فردي استبدادي .
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و نزاح هذا النظام الرئاسً أو شبه الرئاسً كان فً دول وبلةدان محصةورة معةدودة ترسةه فٌهةا
التداول السلمً للسلطة وتعمق فٌها الةوعً السٌاسةً واالنتمةاء القةومً والةوطنً وتزةذرت فٌهةا
الدولة المؤسسٌة والقضاء الفاعل المستقل النزٌه وسٌادة القانون وحٌادٌة قةوات الزةٌو واألمةن
وحماٌتها إلرادة شعوبها .
وعلٌه فإننا أحوج ما نكون فً هذه المرحلة إلى تغٌٌر النظام السٌاسً وذلا بالتٌار :
( النظام البرلمانً  -النٌابً ) -
الذ هو من أكثر النظم انتشاراً في العالم والمناسب لواقعنا الحالي والذ الذ يتحقل فيه التوازن
بين السلطة التشريعية والتنايذية والاصل المرن بينهما والتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات
الثالأ ويحقل التالي :
 .1التجسيد الااعل إلرادة الشعب في حكم ناسه وحمايته من االستبداد .
 .2حصر سبيل الوصول إلى السلطة باالنتصابات بعيداً عن أ وسيلة أصرى .
 .3يحقل إلى حد كبير استقرار الحكوموة السياسوي مموا يسوهل لهوا النجوال فوي القيوام فوي مهامهوا
وانجاز برامجها .
 .4يحقل إلى حد كبير التالقي والتشارك بين القوى واألحزاب السياسية الااعلة .
 .5يحدد الجهة المسؤلة أمام الشوعب ويسوهل معرفوة جهوة التقصوير والتاوريط واسوتحالة التهورب
من المساءلة وتحمل المسؤولية .
ويرتكز هذا النظام على :
أوال  :البرلمان :
المنتصب من الشعب والوذ تكوون لوه السولطات الاعليوة ويجودد بصواة دوريوة كول صموس سونوات وال
يحُل إال بقرار من الربيس وفي حالتين فقط :
األولةةى  :إذا عجووز فووي بدايتووه النيابيووة عوون تعيووين الحكومووة لموودة تجوواوزت شووهرين موون أدابووه اليمووين
الدستورية .
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الثانٌة  :إذا عجوز أثنواء فترتوه النيابيوة وعنود سوحبه الثقوة عون الحكوموة عون تعيوين بوديالً عنهوا لمودة
تجاوزت شهراً من تاريي سحب الثقة .
واإلجراءات واألحكام التاصيلية لمهام وسلطات واصتصاصات البرلمان وشؤون يحددها الدستور .
ثانٌا ً  :الحكومة:
يصتار البرلمان ربيس الوزراء وهو يصتار الوزراء وتكون الحكومة مسؤولة ومحاسبة أمام البرلمان
ً
وشروط ونسب
وله حجب الثقة عنها كليا ً أو جزبيا ً عن وزير أو بع الوزراء وفل إجراءات
للتصويت في الحجب والمساءلة يحددها الدستور.

ثالثا ً  :الرئٌس :
يكون منتصبا ً انتصابا ً مباشراً من قبل الشعب ورباسته شرفية ومحايدة إال في حاالت ضيقة
كاترة حل البرلمان أو انعدامه كما له دعوة البرلمان لالنعقاد يير االعتياد بطلب من
الحكومة وليس له وال للحكومة حل ف دورات االنعقاد وصالحيات الربيس المحدده ياصلها
الدستور.
ولعل أبرز سلبيات النظام البرلماني هي سيطرة الحزب الواحد واستبداده في حال اناراده
وكذلك ضعف الحكومة وتضعضعها فوي حوال ابتالفهوا لتعوددها وتنوعهوا السياسوي مموا يعيول عملهوا
وعدم استقرارها .
إال أن هذه السلبيات وييرها يمكن اجتنابها بالضمانات الدستورية التالية :
 .1ضمانة اسوتقرار السولطة التشوريعية فوال يحُول البرلموان إال فوي حودود ضويقة وبقيوود وشوروط
يحددها الدستور .
 .2ضومانة اسوتقرار السوولطة التنايذيوة فووال تحجوب عنهووا الثقوة كليوا ً إال فوي حوودود وقيوود وشووروط
يحددها الدستور .
 .3ضومانة اسووتقالل السوولطة القضووابية وإنشوواء محكموة دسووتورية مسووتقلة لتحقيوول سوويادة الدسووتور
والقانون وتجسيد الرقابة القضابية .
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 .4ضمانة المشاركة السياسية لمعظم القووى واألحوزاب السياسوية الااعلوة وذلوك باصتيوار نظوام
انتصابي يحقل هذا التوازن السياسي ويمنع تسلط واستبداد حزب واحد واناراده بالسلطة .

رابعا ً  :النظام االنتصابي :
إن النظام االنتصابي في أ بلد هو ركيزة الحياة السياسية واستقرارها ومقياس نجاحها وتطورها لوذا
فإن اصتياره ينبغي أن يكون مدروسا وقابما على معايير موضوعية وواقعية منها:
 .1أن يسوووهم فوووي تحايوووز المشووواركة واألحوووزاب السياسوووية الااعلوووة ويقلوووص مووون بدانوووة وتضوووصم
األحزاب والمشاركات السياسية الصورية.
 .2أن يكووون مترجمووا ً دقيقووا ً للثقووول السياسووي الحقيقووي للحوووزاب والكيانووات واألشووصاص داصووول
المجتمع.
 .3أن يعموول علووى أن تكووون مصرجووات المشوواركة السياسووية ذات بعوود وطنووي بعيووداً عوون األبعوواد
المناطقية والطاباية.
 .4أن ياسوووح المجوووال للمسوووتقلين لصوووو

يموووار المعركوووة االنتصابيوووة واالنصوووراط فوووي العمليوووة

السياسية.
 .5أن يجعل العملية االنتصابية في متناول جميع المواطنين ويسهل ويبسط مشاركتهم فيها.
 .6أن يراعي قلة الكلاة المالية وسالسة اإلدارة البشرية وسورعة حسوم النتوابل بموا يناسوب واقوع
وإمكانات وقدرات اليمن.

وباعتبار هذه المعاٌٌر وغٌرها فإن حزب الرشاد الٌمنً ٌرى أن النظام االنتلابً المناسب للدولةة
الٌمنٌة القادمة هو  ( :نظام القائمة النسبٌة المغلقة )
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لكونه من أكثر األنظمة شيوعا في العوالم ومون أكثرهوا تحقيقوا للتووازن والتناسوب بوين حصوة الكيوان
السياسي من المقاعد المنتصبة وبين ثقله االنتصابي.
وأقدرها على تعزيز فرصوة المشواركة للحوزاب الصوغيرة والابوات المهمشوة والضوعياة فضوال عون
الكبيرة والقوية في صنع القرار السياسي.
كما أنه يارز مجالس نيابية تمثيلية للمجتمع إلى حد كبير وحافلة بتنوع أهل التصصص والمهارة.
لكن ينبغي مراعاة الضوابط التالية في هذا النظام:
 .1أن تتال القابموة لمجموعوات المسوتقلين كموا تتوال للحوزاب وتكتالتهوا إال أن قابموة المسوتقلين
تكون معمدة بتوقيعات أعضابها ومعززة بتأييود وتوقيوع ألوف شوصص لكول عضوو فوي القابموة
وتعميد ذلك كله من جهة قضابية.
 .2أن ال يعتبر للقابمة حصتها من األصوات إال إذا اجتازت نسوبة حسوم محوددة بوـ (  ) %1مون
اجمالي صحيح أصوات الناصبين ومجزأة على أكثر من نصف محافظوات الجمهوريوة بموا ال
يقل عن (  ) %071في كل محافظة.
 .3أن تكون الدولة كلها دابرة واحدة يتال لكل مواطن التسجيل واالقتراع في أ مركز انتصوابي
مع مراعاة إيجاد آلية تمييز األصوات االنتصابية لكل محافظة ومحلياتهوا لتحديود نسوبة الحسوم
في كل محافظة عند الارز ولتكون هذه اللية مستوعبة لالنتصابات المحلية.
.4

صامسا ً  :السلطة التشريعية :
إن الرشاد يرى أن السلطة التشريعية وتااصيل أحكامها وعدد مجالسها واصتصاصات كل
مجلس تتوقف على اصتيار شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتاصل بنصوص دستورية واضحة.
إال أن الرشاد من حٌث النظرة األولٌة ٌرى أن السلطة التشرٌعٌة فً الدولة القادمة ٌنبغً
أن تتكون من مزلسٌن هما:
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األول  :مزلس النواب :
ويكون باالنتصاب المباشر من قبل الشعب بالقابمة النسبية المغلقة فوي الودابرة الواحودة الشواملة للويمن
وعدد أعضابه أربعمابة عضواً أو بحسب ما يتم التوافول عليوه بموا هوو أناوع فوي إشوراك الشوعب فوي
القرار والسلطة .وتحدد النصوص الدستورية تااصيل أحكامه ومهامه وشؤونه .
الثانً  :مزلس الشورى :
ويووتم اصتيووار معظووم أعضووابه باالنتصوواب المباشوور موون قبوول الشووعب و بالقابمووة النسووبية المغلقووة لكوول
محافظة من محافظات الجمهورية ويكون عدد األعضاء لكل المحافظات بنسب متساوية
ومقاعوود ثلووأ أعضووابه تكووون ألهوول االصتصوواص موون فقهوواء الشووريعة وأسوواتذة القووانون والسياسووة و
االقتصاد وصبراء األمن والجيا وييرهم من أهل التصصص يتم اصتيارهم بالتعيين .
وتحدد النصوص الدستورية تااصيل أحكامه ومهامه وشؤونه .

سادسا ً  :السلطة القضابية :
إن العدل مطلب عزيز وياية شرياة به قامت السماوات واألر
الشعوب والدول وبمقدار تحقيقه تنه

وعلوى أسسوه صولح ويصولح أمور

األمم ويدوم الحكم وتبقى الحضارات.

والعدل في اإلسالم واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال وطريل الوصوول إلوى ذلوك فوي ديون
هللا ودنيا الناس هو بإرساء قواعد القضواء ووضوع دعابموه بالشوكل الوذ يضومن نزاهتوه واسوتقامته
واسووتقالله ويجعلووه الحصوون الحصووين لكوول مظلوووم وضووعيف والمووالذ األمووين لكوول صوواحب حوول
والايصل القويم بين الصصوم وأطراف النوزاع وال يصضوع لناووذ ذو الجواه والسولطان وال يتوأثر
بأساليب الطامعين وال بحيل المصادعين وتعلو فيه سلطة القضاء على كل األفراد والهيبات .
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ولوون يتحقوول ذلووك إال بجعوول سوولطة القضوواء تعلووو علووى كوول فوورد وهيبووة فووي الدولووة وتطووال جميووع
الشصصيات مهما كانت مراتبها وصااتها من ربيس الدولة وربيس الحكوموة إلوى أدنوى موظوف فوي
الدولة إلى جميع أفراد المجمتع.
التالالت القضاء القائم -:
ريم أن الدسوتور الحوالي نوص علوى أن القضواء سولطة مسوتقلة قضوابيا وماليوا وإداريوا ً والنيابوة
العامووة هيبووة موون هيباتووه إال أن هووذا االسووتقالل لووم يتحقوول علووى أر

الواقووع ولووم يعوورف فووي

سلوكيات الدولة القابمة.
فلقوود جوواء قووانون السوولطة القضووابية مرسووصا ً هيمنووة السوولطة التنايذيووة علووى القضوواء إداريوا ً وماليوا ً
وجسد ما يلي :
 )1انعدام االستقالل اإلدار -:
حيأ أرجع قانون السلطة القضابية تعيين أعضوابها سوواء كوان تعيوين ابتودابي أو تعيوين الترقيوة
من ربيس المحكمة العليا وانتهاء إلى مساعد النيابة العاموة إلوى قورارات مون ربويس الجمهوريوة
أو ربيس الحكومة أو وزير العدل بحسب مراتب السلطة القضابية كما نصوت علوى ذلوك الموواد
 62و 63من القانون المذكور كما جعل الجهة المصتصوة بنقول وإجوراء حركوة تونقالت القضواة
وأعضاء النيابة هي السلطة التنايذية كموا فوي الموادة  65مون ناوس القوانون وبمشواركة صوورية
في ذلك لمجلس القضاء األعلى.
كما جعلوت الموادة  89مون ناوس القوانون حول اإلشوراف علوى أعموال السولطة القضوابية لووزارة
العوودل وجعلووت المووادة  94لهيبووة التاتوويا القضووابي التابعووة لوووزارة العوودل حوول تلقووي الشووكاوى
المقدمووة ضوود القضوواة وأعضوواء النيابووة العامووة والتحقوول منهووا وإعووداد التقووارير بشووأنها والقيووام
بالتاتيا على أعضاء السلطة القضابية في المحاكم والنيابات ورفع التقارير بشأن ذلك وبكل ما
يتعلل بإجراءت التاتيا والمراقبة.
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ومن العجابب والعجابب جموة فوي القضواء اليمنوي أن الموادة  109مون ناوس القوانون نصوت علوى أن
مجلس القضاء األعلى هو وحده من يصتص بتأديب أعضاء السلطة القضوابية فوي حوال اصاللهوم
بووواجبهم لكوون بووناس القووانون ف وي المووادة  91صو َوول لوووزير العوودل توجيووه تنبيووه مكتوووب للقاضووي
المصالف وحيأ والتنبيه وفل المادة  115يعتبر أول العقوبات التأديبية كما أن الودعوى التأديبيوة
التي تقام أموام مجلوس القضواء ضود عضوو السولطة القضوابية المصوالف توتم بنواء علوى طلوب مون
وزير العدل والجهة المصولة برفع الدعوى هي هيبة التاتيا القضابي بووزارة العودل كموا تسوتند
الدعوى التأديبية إلى التحقيل األولي التي تتواله هيبوة التاتويا بووزارة العودل كموا نصوت الموادة
 111من القانون المذكور.
أ ان أساس وأداة تأديب القضاة ومحاسبتهم هي السلطة التنايذية وما مجلس القضواء فوي ذلوك
إال أداة تنايذية لطلب وزير العدل وتقارير هيبة التاتيا بوزارته.
 )2انعدام االستقالل المالي-:
وذلك أن اعتماد مرتبات وأجور وبدالت أعضواء السولطة القضوابية مصوول بووزارة الماليوة كموا
أن إيرادات المحاكم وهيبات السلطة القضابية تورد إلى ناس الوزارة.
والقرارات المتعلقة بجداول الوظابف والمرتبات والعالوات الدوريوة وبودالت السوكن والريوف
وطبيعووة العموول والتحقيوول وييرهووا موون البوودالت ألعضوواء السوولطة القضووابية تكووون بنوواء علووى
قرارات صادرة إما من ربويس الووزراء أو مون وزيور العودل كموا نصوت علوى ذلوك الموواد 68
و 69و 70و 72و 76من القانون المذكور .
ونتٌزةةة لهٌمنةةة السةةلطة التنفٌذٌةةة مالٌةةا وإدارٌةةا علةةى السةةلطة القضةةائٌة ٌمكةةن تحدٌةةد أبةةرز
التالالت القضاء القائم فً اآلتً :
 .1عوودم االسووتقالل الاعلووي والحقيقووي للسوولطة القضووابية -لغيوواب االسووتقالل الشصصووي للقضوواة
والموضوعي للقضاء .
 - .2قلة أعضاء السلطة القضابية وعجزها عن تلبية احتياجات المجتمع من صدماتها.
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 .3تعقيد آلية التقاضي وطول أمدها وارتاواع كلاتهوا مموا أصور البوت فوي الصصوومات والنوزاع
وراكم القضايا في المحاكم وشجع الماسدين والمجرمين على إفسادهم وإجرامهم.
 .4تركز القضاء وعدم تعدد وتنوع تصصص قضاته ومحاكمه.
 .5فساد كثير من القضاة ويياب النزاهة والمسبولية عنهم.
 .6ضعف قدرة وتأهل كثير من القضواة لهوذا المنصوب وعجوزهم عون التعواطي موع مسوتلزمات
ومعطيات هذه السلطة العظيمة.
لذا فإن رؤٌة حزب الرشاد لبناء السلطة القضائٌة وإصالحها تنطلق من التالً:
أوالً -:تحقٌق استقالل السلطة القضائٌة مالٌا ً وإدارٌا,وقضا ًء وتنفٌذاً :
اسةةتقالل حقٌقةةً للقضةةاء فإنةةه لةةن ٌةةتم إال بالفصةةل التةةام بةةٌن السةةلطتٌن التنفٌذٌةةة
ولتحقٌةةق
ي
والقضائٌة على النحو التالً -:
أ) أن يتوووولى مجلوووس القضووواء األعلوووى كافوووة شوووؤون السووولطة القضوووابية اإلداريوووة والماليوووة والانيوووة
والتنايذيووة ويشوورف علووى أعمالهووا وشووؤونها وتعيووين ونقوول وتأديووب ومحاسووبة وعووزل وتقاعوود
أعضابها.
ويتكون مجلس القضواء مون عودد مون القضواة يُنتصبوون بواقتراع سور مون جميوع القضواة ويقووم
مجلووس النووواب باصتيووار هيبووة رباسووة مجلووس القضوواء موون عوودد موون أعضووابه المنتصبووين موون قبوول
القضاة .
وتاصل النصوص الدستورية والقانونيوة آليوة وشوروط ذلوك موع بيوان مهوام واصتصواص وهيكلوة
مجلس القضاء وكل ما يتعلل بشبون السلطة القضابية.
ب) تحقيل االستقالل الشصصي ألعضاء السلطة القضوابية بعوزلهم عون التوأثيرات الصارجيوة سوواء
كانت حزبية او سياسية أو مناطقية وكاالة ذلك بمواد قانونية صارمة وواضحة.
) إقرار مبدأ الذمة المالية ألعضاء السلطة القضابية وضمان الكااية المالية والصدمية التامة لهم.
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د) إنشاء شرطة قضابية مستقلة تتبع إداريا ً وتوجيها ً مجلس القضاء األعلى لتتولى حماية السلطة
القضابية بإفرادها ومنشأتها وهيباتها.
كمووا تكووون هووي أداة التنايووذ واإللووزام الجبوور ألواموور وأحكووام القضوواء وردع وزجوور لكوول موون
يعار

إجراءات ذلك التنايذ .

ثانٌاً -:توفٌر العدد الكافً من القضاة وأعضاء النٌابة العامة :
لتلبية احتياجات المجتمع مع تأهيلهم بمؤسسات صاصة ودورات وبرامل دورية قبل وأثناء عملهوم
لبناء عقيدة الصوف من هللا وإحياء العدالة فوي ضومابرهم وترسويي مبودأ االسوتقالل فوي شوعورهم
وسلوكهم.
وللقضاء الماليز تجربة في تدريب وتأهيل القضاة يمكن االستاادة منها .
ثالثا -:تنظٌم وتقنٌن نظام التحكٌم :
وهووو اصتيووار الصصوووم والمتنووازعين حكم وا ً ياصوول فووي نووزاعهم برضوواهم ودون التقيوود بوواإلجراءات
المتبعة أمام القضاء الرسمي.
كثيور مون النزاعوات
إذ التحكيم نظام شرعي رباني ونظام عودلي عرفتوه معظوم دول العوالم لحول
ٍ
داصل ناس الدولة أو بين الدول فيما بينها على أن يتم تنظيم ذلوك بشوكل محودد ومميوز وواضوح
وإيجوواد آليووات حاسوومة لتانيووذ أحكامووه وفوول نصوووص قانونيووة كايلووة بووذلك للنهووو

بحوول مشوواكل

المجتمع وسرعة البت في كثير من الصصومات وتصايف الضغط على المحاكم الرسمية.
رابعا ً :تطوٌر وتبسٌط آلٌة التقاضً والترافع واالستئناف والتنفٌذ :
ل لحد من روتين وبيروقراطية التقاضي التي أطالت أمد القضايا ورفع كلف التقاضي وأصرت الحسم
والبت في الصصومات وشجع الظلموة علوى التمواد فوي سولب الحقوول وفواقم وراكوم النزاعوات
حتى أن بع

القضايا في بع

المحاكم اليمنية تجاوزت العقد من الزموان دون الوصوول فيهوا

إلى حكم بات.
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لذا يجب مراجعة آليوة التقاضوي والترافوع و اإلسوتنباف والتنايوذ الحاليوة وتطويرهوا بحيوأ تكوون
آلية سريعة وسلسلة تضمن تحقيل العدل وسرعة البت في الصصومات التي هي من أهوم وأولوى
وظابف القضاء.
لامسا ً  :العمل على إٌزاد التلصص النوعً والتوسع الكمً للقضاء :
بإنشاء محاكم كافية تستوعب النطال الجغرافي والسكاني لليمن وكذلك إنشاء محاكم نوعيوة مسوتقلة
كالمحكمووة الدسووتورية ومحكمووة األحوووال الشصصووية ومحكمووة العقووارات وييرهووا موون المحوواكم
النوعية.
ألن ذلك يسهل على المواطنين سهولة الحصول والوصول للصدمة القضابية كموا يعوين القضواة علوى
التصصوووص والوووتمكن فوووي مهموووتهم واسوووتيعابهم لمجوووال عملهوووم ويسووواعدهم علوووى الوصوووول إلوووى
الصواب فيما يتناولونه من قضايا وبالتالي يحقل كل ذلك سرعة البوت فوي الصصوومات وإقاموة
العدل بين الناس .
بل ال مانع من األصذ بنظام القضاء المزدو (عاد  -اإلدار ) وإنشاء محكمة إدارية باروعها
كوول ذلووك وفوول آليووة قانونيووة تضوومن تكاموول القضوواء وتحقيوول أهدافووه وتسووهيل الصدمووة القضووابية
للمواطنين .
.

سابعا ً  :النظام اإلدار :
إن تقدم وتطور الدولة ونجاحها في أداء وظاباها يكمن في نوع وكااءة إدارتها ولو قال قابل :
إن الدولة الناجحة هي اإلدارة الرشيدة وإن سبب فشل الدولة القابمة هو يياب النظام اإلدار
الرشيد لم يتجاوز الصواب.
فبووريم تشووريعات النظووام القووابم للسوولطة المحليووة إال أنووه تميووز موون حيووأ التطبيوول والممارسووة بنظووام
إدار مركز توحدت وانحصرت فيه سلطة الوظياة في أعلى قيادة السلطة بل يدا األمر في ذلوك
النظام أن ال يبت في شأن وظياة ما دون الرجوع إلى سلطة المركز وموافقتها عليها .
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مووع مووا أصوواب ذلووك النظووام اإلدار موون البدانووة والتضووصم الوووظياي النوواتل عوون التوظيووف الحزبووي
والمحاباة في التعيينوات والترقيوات وإيجواد وظياوة الشوصص ال شوصص الوظياوة فوي نووع مون العبوأ
والالمباالة في الوظياة العامة ومهامها لم نسبل إليه  -حسب علمنا  -في دولة معاصرة.
لذا أصبح من الضرورة الملحة تغيير هذا النظام اإلدار واالتجاه إلوى نظوام ال مركوز تتحقول فيوه
ريبوووة الشوووعب اليمنوووي فوووي المشووواركة فوووي إدارة وتسووويير شوووؤونه تسوووتقل فيوووه سووولطات المحافظوووات
والمحليووات مالي وا ً وإداري وا ً عوون الحكومووة المركزيووة وتتووولى فيووه تلووك السوولطات كافووة شووؤون الدولووة
التنايذية مع ضمان توفير الصالحيات واإلمكانات الضامنة لتحقيل مهامها المعهودة إليها.
كل ذلك في إطار القوانون وضومان احتراموه وبموا يحقول السياسوة العاموة للدولوة فوي شوتى المجواالت
وتحقيل المصالح العامة للناس بعيداً عن التعقيد والروتين اإلدار المقيت.
وأسةةاس هةةةذا النظةةةام الالمركةةةزي هةةةو إقةةةرار انتلةةةاب المحةةةافظٌن ومزةةةالس المحافظةةةات ومةةةدراء
المدٌرٌات ومزالسها انتلابا مباشراً.وتعٌٌن مدراء العموم بالمحافظة ومةا دونهةا مةن قبةل مزلةس
المحافظة .
واعتمةةاد الوظٌفةةة العامةةة وفةةق معةةاٌٌر الكفةةاءة والتلصةةص والحازةةة مةةع مراعةةاة توزٌعهةةا علةةى
المحافظةةات باعتبةةار النسةةب السةةكانٌة لهةةا والتصةةاص أبنةةاء كةةل محافظةةة بوظةةائف محافظةةاتهم مةةا
أمكن ذلا  ،وإعادة بنةاء وهٌكلةة النظةام الحةالً علةى هةذا األسةاس وغٌةره مةن األسةس والمبةاد
والمعاٌٌر الكفٌلة بإقامة نظام إداري راشد والتً من اهمها :
 .1أن يحقل النظام العام واإلدارة للدولة وهيباتها ومرافقها وبموا يشوبع االحتياجوات العاموة ألفوراد
المجتمع .
 .2أن يحقوول فاعليووة األداء بأقوول الكلووف وبمووا يحقوول االسووتصدام األمثوول للموووارد البشوورية والماديووة
والمعنوية وترشيدها وتنميتها .
 .3أن يحقل التكامل والتعاون والتكامل والترابط بين مصتلوف مكونوات والدولوة وهيبتهوا وأفرادهوا
واالتصال الاعال بينها واالستناد إلى التقنية المعاصرة في ذلك ما أمكن.
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 .4أن يقوم على أسس الكااءة والمهارة وتحديد دقيول للتوصويف والتودوير والترقوي الووظياي وأن
يحقل النمو الوظياي المتوازن بين حاجة الوظياة وإمكانات وموارد الدولة.
 .5تحديد وحدة األمر والتوجيه وبيوان عالقوة السولطة والمسوؤولية بوين الطبقوات الوظيايوة وتحديود
المسؤولية والمحاسبة الاردية وتطبيل المساءلة القانونية عن األعمال والتصرفات وتاعيل مبدأ
الثواب والعقاب الوظياي
 .6أن يتسم بالمرونة والقابليوة لتطووير والتعوديل والبعود عنوى التعقيود والوروتين الممول وبموا ينجوز
المهام بسرعة وسالسة
 .7مراعاة التكافؤ النسبي بين المحافظات في تقلد الوظابف العليا والوسطى في الدولة
 .8عدم تركيز إجراءات التوظيف في وزارة الصدمة المدنية بل تجزئ علوى الووزارات المصتصوة
ثم منها على فروعها في المحافظات.
وتااصيل هذا النظام اإلدار وهيكلته وتحقيقه بوإجراءات تطبيقيوة تبوين بنصووص دسوتورية وقوانون
إدار دقيل يعد مشروعه مصتصون في اإلدارة والتنظيم .
وفً اللتام فإننا فً هذه الورقة لسةنا بصةدد إعطةاء تصةور تفصةٌلً لبنةاء الدولةة القادمةة وإنمةا
أردنا الزواب فً فرٌق بناء الدولة والدستور ( أسسه ومبادئه ) بمةؤتمر الحةوار الةوطنً الشةامل
على السؤال المهم فً ذلا وهو :
ما هً المباد واألسس والمعاٌٌر واللصةائص التةً سةٌرتكز علٌهةا بنةاء الدولةة القادمةة وٌتمٌةز
بها ؟وكٌف ٌمكن تقرٌر ذلا فً قواعد تتضمنها تتضمنها نصوص الدستور القادم ؟
سائلٌن المولى عز وزل أن ٌوفقنا اللتٌار القرار المناسب لشعبنا والحافظ على ثوابته ورعاٌة مصالحه
وانقاذه من أزماته وتحقٌق آماله وتطلعاته.
وهللا الموفق ,,,
حزب الرشاد الٌمنً
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