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يحتوي هذا الكتاب على جهد متميز لأبرز فئه يف املجتمع م�سوؤولة عن تعزيز م�سار 
ونا�سطني  وحماميني  ق�ساة  من  احلقوقيني  فئة  وهي  بلد،  اأي  يف  واحلريات  احلقوق 

ونا�سطات يف املجتمع املدين.
وقد اأح�سن مركز املعلومات والتاأهيل حلقوق الإن�سان HRITC  ال�سنع من خالل 
زمالئي الأعزاء يف من يعملوا بهذا امل�سروع الهام لرفد عملية احلوار الوطني يف اليمن 
الق�ساة  اإ�سهام  على  الرتكيز  خالل  من  احلديثة  اليمنية  الدولة  بناء  م�سار  وتعزيز 
ا�ستقالل  هو  عمادها  والذي  احلديثة  الدولة  بناء  كيفية  يف  بروؤيتهم  واحلقوقيني 

الق�ساء، والعمل على حت�سني الق�ساء من القرتاف ال�سيا�سي والنحراف الإداري.
اإن الكتاب يحوي روؤًى واأوراق عمل لأكرث من ع�سرين باحث ومتخ�س�س، ومناق�سات 
من  وم�ساركة  م�سارك  ثالثمائة  من  لأكرث  ومناق�سات  عمل،  ورقة  ع�سرين  من  لأكرث 
النقاط  نظري  وجهة  اأهمية من  ذو  الكتاب  يجعل هذا  ما  و  والقانونيات،  القانونيني 

الثالث التاليه:
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- الرتكيز على القانونيني من ق�ساة واع�ساء نيابه وحمامني ونا�سطات ونا�سطني 
حقوقيني، وهي فئه مل متثل كما كان متوقعًا يف اللقاءات واحلوارات ال�سيا�سية  الأمر 
الذي يجعل وجود م�سروع يف هذا التوقيت جلمع الروؤى والجتهادات يف هذا الوقت 

اأمر يف غاية الأهمية.
واحدة،  مدينة  يف  امل�ساركة  ح�سر  ولي�س  املختلفة  املحافظات  من  الآراء  تنوع   -
 – – تعز  – ح�سرموت  حيث ت�سلمت املوؤمترات املحليه خم�س حمافظات هي عدن 

احلديدة– �سنعاء وهذا يعني تغطية معظم الرقعه اجلغرافيه يف اليمن.
يجيء  والذي  اليمن  يف  ال�سامل  الوطني  احلوار  موؤمتر  مع  امل�سروع  توقيت   -
يف حلظات تاريخية هامة يف اليمن ويعمل على اإخراج اليمن اإىل رحلة بناء دولة 
اليمن اجلديد. وكان اإجناز هذا امل�سروع واإ�سدار الكتاب ليقدم روؤى ومقرتحات 
القانون اإىل موؤمتر احلوار وهيئات الدولة املختلفة ليكون اإ�سهامًاَ اإيجابيًاَ يف الوقت 

املنا�سب والأكرث تاأثريًا.
اأخيـــرًاَ:

اأقول عبارة خمت�سرة يف ختام هذا التقدمي اأو التمهيد؛ اإن اأي حديث اأو نقا�س عن 
بناء الدولة احلديثة اأو عن تعزيز م�سار الدميقراطية والعدالة ل يكون عماد م�ساركيه 
من القانونني كق�ساة وحماميني ونا�سطني؛ ل ميكن لنا اأن ن�سري فيه خطوة اإىل الأمام 
حول تعزيز التقدم املن�سود. بدون ق�ساء م�ستقل ونزيه، لأن ذلك يعني دولة القانون 

التي تن�سدها.

>>>



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 8

فكرة امل�شروع:
احلقوقيني  فئة  اأن  وهي  وهامة،  رئي�سية  نقطة  من  امل�سروع  هذ  فكرة  تنطلق 
والقانونيني اأكرث الفئات التي ميكنها اإثراء النقا�س يف ق�سية احلوار الوطني، وخا�سة 
اإن متثيل  واحلريات.  والذي جوهره احلقوق  الد�ستور،  وم�سمون  الدولة  �سكل  نقطة 
هذه الفئة �سمن امل�ساركني يف احلوار الوطني يبقى حمدودًا،  وبالتايل ميكننا الإ�سهام  
ب�سكل فاعل وقوي  يف بلورة راأي فئة احلقوقيني والقانونيني حول اأبرز الق�سايا التي 
تعر�س على احلوار الوطني عرب امل�ساركة غري املبا�سرة، لكن املوؤثرة، لأن طرح الروؤية 
القرار   اتخاذ  م�ستويات  اإىل  بقوة  اإي�سالها  على  والعمل  املتخ�س�سني  من  القانونية 

�سيكون لها الأثر الأكرب يف الإ�سهام يف ر�سم �سكل الدولة اجلديدة باليمن . 
اأهداف امل�شروع: 

- تعزيز دور القانونيني واحلقوقيني يف م�سار احلوار الوطني باليمن. 
- الإ�سهام يف و�سع روؤية حقوقية ملقرتح �سكل الدولة القادم، وت�سمني الد�ستور اجلديد 

املبادئ ال�سا�سية للحقوق واحلريات العامة ح�سب املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان. 
- الإ�سهام يف كيفية تعزيز احلماية القانونية  للعملية الدميقراطية يف اليمن.

اأقوى  �سمانات  لليمن  القادم  الد�ستور  ت�سمني  ب�سرورة  العام  التفكري  اإ�ساعة   -
حتمي احلقوق واحلريات العامة. 

- لفت النظر العام للجمهور ب�سرورة الأخذ بروؤية احلقوقيني والقانونيني يف �سكل 
الدولة الأن�سب لليمن اجلديد، عرب خلق راأي عام باأهمية الإ�سهام القانوين يف هذه 

احلوارات  والنقا�سات.

مشروع دعم مؤتمر الحوار الوطني
 والنقاش حول اصالح الدولة في اليمن
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م�شمون امل�شروع :
على  واحلقوقيني  القانونيني  من  املقرتحة  الروؤية  اإيجاد  على  امل�سروع  هذا  عمل 
امل�ستوى اليمني من خالل  خم�س ملتقيات حملية يف اأكرب خم�س حمافظات » �سنعاء – 
عدن – تعز – احلديدة – ح�سرموت ( ،  بحيث  تعك�س ال�سورة الأ�سلم للمجموعات 
العاملة يف القانون من حماميني وق�ساة ورجال قانون ومنظمات حقوقية ، حول اأبرز 

الق�سايا التي ُتعر�س على احلوار الوطني .
امللتقيات، وروؤية م�سرتكة تقدم مع  العام اخلتامي ملخرجات هذه  باملوؤمتر  و توج ذلك 
�سركائنا يف الربنامج اىل اجلهات امل�سئولة عن احلوار الوطني واملوؤ�س�سات الر�سمية باليمن.

و هدف املوؤمتر العام اخلتامي اإىل:
-    روؤي���ة احلقوقي���ني والقانونيني اليمنيني يف اإ�سالح الدول���ة اليمنية احلديثة، 

ومقدمة لنقا�س عام عن الد�ستور اجلديد  وبناء الدولة يف اليمن .
-    تق���دمي خمرجات املنتديات الت���ي اأُجنزت على م�ستوى املحافظات واخلروج 
باملخرجات اخلتامية يف املوؤمتر  للقانونيني واحلقوقيني اليمنيني اإىل موؤمتر 

احلوار الوطني ون�سرها للراأي العام .
-    ا�ستعرا����س حم���اور املنتدي���ات ال�سابق���ة يف املحافظ���ات،  خا�س���ة الق�سايا 

اجلوهرية للنقا�سات ال�سابقة واملتمثلة ب���:
•   ال�سمان���ات الد�ستوري���ة يف تعزيز ا�ستقالل الق�ساء وحتقيق الف�سل 

بني ال�سلطات .
•    التحديات املتوقعة اأمام موؤمتر احلوار الوطني واإقرار خمرجاته من وجهة 

نظر قانونية، وكيفية الإ�سهام للت�سدي لهذه امل�سكالت .
•    �سكل الدولة الأن�سب لتعزيز احلكم الدميقراطي يف اليمن من وجهة  حقوقية .
•   امل�سامني املطلوبة يف الد�ستور القادم فيما يخ�س احلقوق واحلريات 

الفردية واجلماعية .
. اليمن  يف  الدميقراطية  للعملية  القانونية   احلماية  تعزيز  •   كيفية 
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اأ�سار الدكتور القا�سي هيكل عثمان يف بحثه حول "ال�سمانات الد�ستورية يف تعزيز 
م�سئولية  جوهر  هو  لالإن�سان  الق�سائية  العدالة  حتقيق  اأن  اإىل  الق�ساء"  ا�ستقالل 
الدولة، لأن الو�سول اإىل العدالة الق�سائية ل يفرت�س وجود ا�ستقالل حقيقي للق�ساء؛ 
واإمنا يفرت�س وجود كافة ال�سمانات الد�ستورية الالزمة لالرتقاء بر�سالة الق�ساء يف 

تقدمي جودة عالية يف خدمة العدالة الق�سائية.
لر�سالة  الد�ستورية  ال�سمانات  اأنواع  معرفة  اإىل   اأعدها   التي  الدرا�سة   وهدفت 
و�سريورة  امل�سكالت  هذه  بني  والعالقة  اليمني،  الد�ستوري  الن�س  اإطار  يف  الق�ساء 

العدل الق�سائي.
وتناول عثمان يف املطلب الأول حتديد مدلول ال�سمانات الد�ستورية لر�سالة املركز 
الد�ستوري للق�ساء، ويف املطلب الثاين بيان اأنواع ال�سمانات الد�ستورية والعالقة بني 

تخلف هذه ال�سمانات يف ن�س الد�ستور اليمني وغياب ر�سالة الق�ساء.
ويف ورقته حول نف�س املو�سوع عرف الدكتور القا�سي �سلطان ال�سجيفي املق�سود 
الف�سل  الق�ساء بدءًا من  ا�ستقالل  التي يقوم عليها  الق�ساء، واملرتكزات  با�ستقالل 
بني ال�سلطات. وقال اإن الق�ساء �سلطة م�ستقلة ل جمرد وظيفة، ويجب اأن يكون جهة 
الق�ساء كال�سمانات  ا�ستقالل  اإىل �سمانات  حمايدة ومتخ�س�سة، م�سريًا بعد ذلك 
الد�ستورية والقانونية، كما اأ�سار يف ورقته اإىل عدم توافر �سمانات ا�ستقالل الق�ساء 
يف الد�ستور احلايل، رغم احتوائه على ن�سو�س واأحكاٍم اإيجابية تعزز من ا�ستقالل 

ال�سلطة الق�سائية.
وتطرق يف ورقته عن ا�ستقالل الق�ساء يف املواثيق الدولية واملبادئ الأ�سا�سية التي 

الضمانات الدستورية 
في تعزيز استقالل القضاء
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تراعي وحترتم  اأن  للحكومات  ينبغي  والتي  املتحدة،  لالأمم  العامة  و�سعتها اجلمعية 
ا�ستقالل  ت�سمن  التي  املبادئ  بهذه  العمل  الوطنية  وممار�ساتها  ت�سريعاتها  اإطار  يف 

ال�سلطة الق�سائية  .
ال�سمانات  حول  ورقته  �سمن  الأول  املبحث  يف  فتناول  �سهل  قا�سم  يحيى  اأما 
الد�ستورية ل�ستقالل الق�ساء اأهمية الف�سل بني ال�سلطات، حيث اأ�سار اإىل اأن الفكرة 
الأ�سا�سية التي يقوم عليها مبداأ الف�سل بني ال�سلطات هو �سرورة توزيع وظائف احلكم 
الرئي�سية الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية على هيئات منف�سلة ومت�ساوية، ت�ستقل كل 
فت�سيء  واحدة  يد  يف  ال�سلطة  ترتكز  ل  حتى  وظيفتها  مبا�سرة  يف  الأخرى  عن  منها 
وحقوقهم.  حرياتهم  على  بالق�ساء  ينتهي  ا�ستبدادًا  باملحكومني  وت�ستبد  ا�ستعمالها، 
الثاين  املبحث  ويف  ال�سلطات.  بني  الف�سل  مبداأ  يحققها  التي  الأهداف  اإىل  وتطرق 
اأ�سار اإىل �سمانات تعزيز ا�ستقالل الق�ساء، ومن هذه ال�سمانات، عدم قابلية الق�ساة 
للعزل، وجود نظام خا�س برتقية ونقل الق�ساة وندبهم واإعارتهم، وحتديد احلالت 
التي ل يجوز للقا�سي اأن يحكم فيها، ووجود قواعد خا�سة ملحا�سبة الق�ساة، ونظام 

خا�س ملخا�سمة الق�ساة، وجمل�س اأعلى ل�سئون الق�ساء.  
لالإن�سان  العدالة  وحتقيق  الق�ساء،  ا�ستقالل  مبداأي  النقيب  نبيل  القا�سي  وعدَّ 
جوهر م�سوؤلية الدولة، واأن ل يكون لأي �سلطة يف الدولة احلق يف التدخل باأي �سورة 

كانت يف اأعمال الق�ساء.
م�ستعر�سًا  العدالة،  حتقيق  وهو  الق�ساء  ا�ستقالل  مبداأ  من  الهدف  اإىل  وتطرق 

ال�سمانات التي ي�سمنها ا�ستقالل الق�ساء  للق�ساة وهي:
عزلهم. • عدم 

• عدم التع�سف عليهم يف ترقياتهم.
. مرتباتهم  • حماية 

مل�سوؤلية الق�ساء التاأديبية . خا�س  نظام  • وجود 
اليمني،  الد�ستور  يف  عليه  من�سو�س  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  مبداأ  اأن  واأو�سح 
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ت املادة )149( يف الف�سل الثالث وحتت عنوان ال�سلطة الق�سائية اأن “الق�ساء  حيث اأقرَّ
�سلطة م�ستقلة ق�سائيًا وماليًا واإداريًا، والنيابة العامة هيئة من هيئاتها ...الخ”.

وذكر اأن املواد )151، 152، 153، 154( تعزز ا�ستقالل الق�ساء، م�سريًا اإىل اأن 
هذه املواد ظلت يف الواقع العملي حربًا على ورق، لأن ال�سلطة التنفيذية مل تكن جادة 

يف ذلك.
وتعيق  الد�ستور،  تخالف  التي  املواد  من  عددًا  ورقته  يف  النقيب  القا�سي  واأورد 
ا�ستقالل الق�ساء، وهذه املواد هي: )8، 39،59، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 72، 73، 

.)118 ،115 ،109 ،106 ،98 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،85
ثم حتدث عن ال�سمانات الد�ستورية ل�ستقالل الق�ساء، من اأجل الوقوف على قدم 
امل�ساواة، وفر�س احرتام القانون، وحماية احلقوق واحلريات، ليكون الق�ساء حمايدًا 

يوؤدي خدمة العدالة بجودة عالية. 
وذكر را�سد بن على احلاج اأن قيمتي العدل واحلرية تتاأثران �سلبًا واإيجابًا بقدر 
ما هو متوافر من ا�ستقالل الق�ساء، واأن احلديث عن دولة املوؤ�س�سات ومبداأ �سيادة 
القانون وعن امل�سروعية يف دولة ل يوجد فيها ق�ساء م�ستقل؛ ي�سبح نوعًا من العبث، 
العدالة،  الق�ساء وحماية هذا ال�ستقالل هو حتقيق  ا�ستقالل  الهدف من  اأن  موؤكدًا 
ما  على  الغري  قبل  من  والتاأثري  التدخل  جواز  بعدم  الق�ساء  ا�ستقالل  مفهوم  وحدد 

ي�سدر عنه من اإجراءات وقرارات واأحكام. 
وتطرق اإىل مقومات ا�ستقالل الق�ساء، ومنها »اأن يكون الق�ساء �سلطة ل جمرد وظيفة، 

واأن يكون �سلطة م�ستقلة، واأن يكون الق�ساء جهة حمايدة، واأن يكون جهة متخ�س�سة.
الد�ستورية يف  ال�سمانات  د  وعدَّ الق�ساء،  ا�ستقالل  بعد ذلك عن حماية  وحتدث 
مبداأ  تعزيز  اأن  اأكد  حيث  ال�سلطات،  بني  الف�سل  وحتقيق  الق�ساء،  ا�ستقالل  تعزيز 
اإىل هذا  التي تهدف  ال�سمانات واحل�سانات  اإىل عدد من  الق�ساء يحتاج  ا�ستقالل 
وال�سمانات  ال�سلطات،  الف�سل بني  الأمور يف كل من مبداأ  ال�ستقالل، وتتجلى هذه 

القانونية ل�ستقالل الق�ساء. 
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دورالضمانات الدستورية
في تعزيز استقالل القضاء
وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات

ورقة مقدمة  من القاضي الدكتور
هيكل أحمد عثمان

إلى منتدى الحوار الوطني
 من وجهة نظر حقوقية وقانونية
صنعاء 9 مايو 2013م.
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معلوم اأن حتقيق العدالة الق�سائي���ة لالإن�سان، هو جوهر م�سئولية الدولة،وتاأمينها 
يف اأية اأمة، هو اأعظم اآيات ح�سارتها، وعماد ومقيا�س تقدمها. ولأن  الو�سول للعدالة 
الق�سائي���ة ،ل يفرت����س وج���ود ا�ستق���الل حقيق���ي للق�ساء،واإمنا يفرت����س وجود كافة 
ال�سمان���ات الد�ستوري���ة الالزمة لالرتق���اء بر�سالة الق�ساء يف تقدمي ج���ودة عالية يف 
خدم���ة العدالة الق�سائية التي تع���د  من اأ�سمى مقومات احلياة  واأر�سخ  دعائمها،ومن 
املعايري الأ�سا�سية لتطور فكرة الدولة، ومن اأهم واجبات الدولة التي من خاللها يعي�س  
املواط���ن الإح�سا�س  باأن الع���دل قريب،وينتج عنها  اإح�سا�سه بالراحة والأمان، ويجعله 

اإىل حتقيق غاياته اأدنى، وعلى القيام بدوره يف بناء احلياة الجتماعية اأقدر واأقوى.
�شبب البحث

 اإن وج���ود كثري من امل�س���كالت التي جتعل العدل الق�سائ���ي مطلب ع�سري املنال مل 
توؤكد وجود ظاهرة غياب ر�سالة املركز الد�ستوري للق�ساء؛ واإمنا ثار معها ال�سوؤال عن 

دورها يف تعزيز ا�ستقالل الق�ساء وحتقيق مبداأ الف�سل بني ال�سلطات .
اأ�شئلة البحث 

ما هي فكرة  ال�سمانات الد�ستورية لر�سالة املركز الد�ستوري للق�ساء،وحقيقة هذه 
ال�سمان���ات يف اإط���ار الن�س الد�ستوري اليمني، و امل�س���كالت املرتتبة على غياب فكرة 
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ال�سمان���ات الد�ستورية الالزم���ة لتعزيز ا�ستقالل الق�ساء، وحتقي���ق مبداأ الف�سل بني 
ال�سلطات ،وحماية ر�سالة الق�ساء ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة؟

اأهداف البحث 
 ل يهدف اإىل معرفة �سور ال�سمانات الد�ستورية  لر�سالة الق�ساء ،واإمنا يهدف اإىل 
معرفة اأنواع ال�سمان���ات الد�ستورية لر�سالة الق�ساء يف اإطار الن�س الد�ستوري اليمني 

،والعالقة بني هذه امل�سكالت ، و�سريورة العدل الق�سائي مطلب ع�سري املنال.
منهج الدرا�شة

املنه���ج الو�سفي ال�ستقرائي، ال���ذي يعتمد على جتميع امل���ادة العلمية، ثم حتليلها 
وا�ستخال�س املفاهيم والأفكار التي ت�ساعد على حتديد امل�سكلة وحلولها.  

خطة البحث
�سنق�سم هذه الدرا�سة اإىل مطلبني  نتناول يف املطلب الأول حتديد مدلول ال�سمانات 
الد�ستوري���ة  لر�سالة املركز الد�ستوري للق�ساء ،ويف املطلب الثاين نتناول بيان وظائف 
ال�سمان���ات الد�ستوري���ة، ويف املطلب الثالث تناولنا ال�سمان���ات الد�ستورية الواجبة يف  

الد�ستور اجلديد.

>>>
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المطلب األول
مفهوم الضمانات الدستورية للقضاء

الفرع األول

رسالة المركز الدستوري للقضاء

اأواًل: فكرة املركز الد�شتوري للق�شاء 
من���ذ وجد الإن�سان على الأر�س، والعدال���ة)1( تعد حلم حياته واأمل مفكريه وجوهر 
�سرائعه وغاية الغايات  لن�سال �سفوف  ل تنتهي من ال�سهداء وال�سرفاء، وهي الهدف 
النبي���ل واملطلب الأ�سمى للم�س���رية الإن�سانية طوال تاريخها، و ه���ي واجب على الدولة 

يجب اأن حتققها من خالل اإزالة التعار�س بني امل�سالح املتعار�سة.
وب�سبب تطور املجتمعات، و�سيوع الوعي باملبادئ الدميقراطية  وقيم العدل الداعية 
ملحارب���ة ال�ستبداد بال�سلطة وتع���دد وظائف الدولة وات�ساعه���ا، اأدى اإىل الق�ساء على 
مب���داأ تركز ال�سلطة)2(، وتبلورت فك������رة املجتم���ع املنظم، ثم الدولة احلديثة، واأ�سبح 
معها مفهوم احلقوق يرتكز على اأ�س�س ح�سارية ، يكت�سب مبوجبها اأفراد املجتمع كافًة 

1 -  مدلول العدالة :العدالة:  يف اللغة ال�ستقامة وامليل اإىل احلق، و يف ال�سطالح تعني اإعادة و�سع ال�سيء يف مو�سعه ، وهي �سد 
الظلم الذي يعني و�سع ال�سيء يف غري مو�سعه. .والعدل اإح�سا�س يبعث الرتياح يف النف�س، لكل ما يدفع اجلور، ويزيل ال�سعور بالظلم 
، ويتحقق بامل�ساواة .وامل�ساواة تكون بتن�سيف ال�سيء اإىل ن�سفني يت�ساويان اإذا وقع التن�سيف يف و�سطه بحيث ل يزيد اأحد الن�سفني 
ال�سالم  عبد  د.  انظر:  املت�ساوي  التن�سيف  اأي  الإن�ساف  هو  العدل  اإن  امل�سلمون:  الفقهاء  قال  ولذلك  عنه،  ينق�س  ول  الآخر  عن 

الرتمانيني: مفهوم العدل والعدالة يف ال�سريعة الإ�سالمية،جملة احلقوق، العدد الأول ،ال�سنة الثانية،،يناير 1978 م،�س268-257
2 -  الذي يعني: جمعها ومزجها ودجمها ،تنفيذ وت�سريعًا وق�ساء ،وعدم الف�سل بينهما وا�ستيالء فرد اأو حاكم اأو جماعة واحدة 
عليها . وهو املبداأ الذي كان �سائد يف املجتمعات البدائية القدمية، وا�ستمر يف الع�سور الو�سطى وع�سر النه�سة واأمتد اإىل القرن 

الواحد والع�سرين يف اإطار الأنظمة العربية ،وما نتج عنه الظلم وال�ستبداد .



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 17مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

مراك���ز قانونية معينة  متنحهم حقوقًا تقوم عل�ى مبادئ العدالة وامل�ساواة،  واأ�سبحت 
للحري���ات واحلقوق وظائ���ف اجتماعية ، و�س���ارت ال�سلطة)3( املرتك���زة على مقومات 
و�سمانات العدالة هي و�سيلة الدولة لتحقيق ال�سالح امل�سرتك لالإن�سان ،وللو�سول اإىل 

حتقيق التنمية امل�ستدامة)4 ( الالزمة حلماية الكرامة الإن�سانية، ور�سالة الإن�سان.
والأ�س���ل اأن الدولة مبوجب هذا املفهوم ، لي�ست عبارة عن  اأر�س و�سعب ،و�سلطة ، 
،وه���ي جزء من العامل، ولها مركز قانوين مينحها احلقوق وال�سلطات، ويفر�س عليها 

اللتزامات، واإمنا �سخ�س معنوي قانوين  له ر�سالة)5(.
وحتى تتمكن من حتقيق الغر�س النهائي من وجودها، وحتقيق التنمية امل�ستدامة، 
والرتقاء بر�سالة الإن�سان، ودوره احل�ساري، وتوحيد وجتميع جهود اجلميع حول هذا 
الغر����س، والتقدم احل�ساري، والو�س���ول اإىل اإ�سباع حاجة الإن�س���ان الالزمة للحفاظ 
عل���ى كرامت���ه، وحتقيق تقدمه احل�ساري، فاإن  فكرة النظ���ام القانوين للدولة العادلة 
مل يقت�س���ر دوره عل���ى حتدي���د �س���كل الدول���ة، ومكون���ات الدول���ة واأ�س�سه���ا ال�سيا�سية 
والقت�سادي���ة والجتماعية والثقافي���ة وحتديد مراكز الأف���راد وحقوقهم وحرياتهم، 
وتنظيم ن�س���اط ال�سلطة، اأو الن�ساط الد�ستوري لل�سلطات الثالث، وو�سائلها يف حتقيق 
ال�سال���ح امل�س���رتك؛ واإمن���ا افرت�س ل���كل �سلطة مركزه���ا الد�ستوري ب�س���ورة جتعلها 
توؤدي ر�سالة الدولة، ومبا يخ���دم ال�سالح امل�سرتك لالإن�سان، كما حدد مراكز قانونية 
ل���كل �سخ����س طبيعي من الأف���راد وكل �سخ�س معنوي، وملن ميثل تل���ك ال�سلطات مثل 
رئي����س الدولة ونائب���ه والوزراء، ورئي�س جمل����س النواب واأع�ساء الربمل���ان، والق�ساة، 
ومرك���ز قانوين لكل من ميار����س وظيفة عامة، اإ�سافة اإىل حتدي���د حقوقه وواجباتهم 

3 -  و تعرف ال�سلطة باأنها قوة يف خدمة فكرة اأو  هي الوظيفة الجتماعّية التي تقوم على �سّن القوانني، و حفظها، و تطبيقها، و 
معاقبة من يخالفها، و هي التي تعمل على تغيريها و تطويرها كّلما دعت احلاجة: اإّنها الوظيفة التي ل غنى عنها لوجود اجلماعة ذاته، 
ل�ستمرارها، و ملتابعة ن�ساطها. من هنا بالذات، اإّنها تلك الوظيفة القائمة على اّتخاذ املقررات التي يتوّقف عليها حتقيق الأهداف التي 

تتابعها اجلماعة.اأنظر :د. نعيم طعمه ،يف النظرية العامة للحريات الفردية،،ر�سالة دكتوراه ، 1964م، ، �س47 وما بعدها.
4 -  القا�سي الدكتور هيكل اأحمد عثمان: �سكوك حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، اإ�سكاليات الواقع واآليات التنفيذ، ورقة عمل مقدمة 

اإىل امللتقي الوطني حلقوق الإن�سان، تاج �سباء،2012م.
العمل  جمال  حتديد  اإىل  الدولة،اإ�سافة  وجود  من  الأ�سا�سي  ،واملربر  النهائية  الغاية  بيان  يعني:   الدولة  ر�سالة  ومفهوم    -  5
اأن تخاطب املتغريات امل�ستقبلية  اإ�سباعها ،والتوجه امل�ستقبلي طويل الأمد ،حيث يجب  والحتياجات التي �سوف ت�سارك الدولة يف 

،عرب فرتة بعيدة ممتدة ،وبعيدة املدى..
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وم�سئولياته���م واجلزاءات يف حالة املخالفة للواجبات، وبني الو�سائل القانونية حلماية 
احلقوق ومداها.

والنظام القانوين للدولة العدالة يقرر اأنه ل يكفي للو�سول اإىل دولة قانونية عادلة 
لها نظ���ام �سيا�سي دميقراطي )6( يخ���دم ال�سالح العام امل�س���رتك لالإن�سان، و يحقق 
العدال���ة، وجود د�ست���ور ُيعنى باإقامة نظام يف الدولة، وبي���ان قواعد ممار�سة ال�سلطة 
فيه���ا، وو�سائله���ا و�سروط ا�ستعماله���ا، ومينع كل ا�ستخدام لل�سلط���ة العامة باملخالفة 
ملقت�سيات ال�سال���ح امل�سرتك. اإ�سافة اإىل �سرورة وجود تدرج يف �سمو بع�س القواعد 
القانوني���ة عل���ى بع�س، وتبعي���ة بع�سها للبع����س الأخر، و�سرورة الع���رتاف باحلقوق 
واحلريات، وخ�سوع الإدارة للقانون، اإ�سافة اإىل النتخابات الدورية وتداول ال�سلطة، 
وف�س���ل ال�سلط���ات، وحكومة �سيا�سي���ة م�سوؤول���ة ومت�سامنة، و�سمان حق���وق الأقلية، 
وال�سفافي���ة يف تدبري ال�ساأن العام، وجوب اأن تك���ون اإرادة ال�سعب هي مناط ال�سلطة، 
واملرج���ع لتحديد اخليارات العامة، اإ�سافة اإىل انت�س���ار للثقافة الدميقراطية،  واإمنا 
�س���رورة وجود �سي���ادة للقانون،  وهي ال�سمانة التي لن تتحق���ق العدالة اإل بتوافرها. 
وم���ن خاللها منن���ع ال�ستبداد والطغي���ان بال�سلطة، والنحراف بها بعي���دًا عن فكرة 

ال�سالح امل�سرتك)7(.
واإذا كان���ت املقومات وال�سمانات ال�سالف بيانها، ل ينك���ر النظام القانوين للدولة 
العدال���ة اأهميتها؛ اإل اأن اليقني اأنه لن يتحقق اأي توازن بني فكرة ال�سلطة واحلرية. اأو 
6 -  ومهما تعددت تعاريف الدميقراطية، القدمي منها واحلديث، فهي تتمحور حول مبداأ اأ�سا�سي مفاده اأن ال�سعب �سيد نف�سه 
وم�سريه، فهو الذي يختار حكامه، ويراقبهم وميتلك �سلطة تغيريهم؛ وقد كر�س هذا املبداأ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، املعتمد 
يف العا�سر من دجنرب 1948، حيث ن�ست املادة 21 منه على اأن: »1 � لكل �سخ�س حق امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة لبلده، اإما 
مبا�سرة واإما بوا�سطة ممثلني يختارون بحرية. 2 � لكل �سخ�س، بالت�ساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة يف بلده. 3 � اإرادة 
وعلى  العام،  بالقرتاع  دوريا،  جتري  نزيهة،  انتخابات  خالل  من  الإرادة  هذه  تتجلى  اأن  ويجب  احلكم،  �سلطة  مناط  هي  ال�سعب 
قدم امل�ساواة بني الناخبني، وبالت�سويت ال�سري، اأو باإجراء مكافئ من حيث �سمان حرية الت�سويت«. وميكن اأن ن�سع تعريفا عاما 
للدميقراطية، فنقول باأنها: نظام �سيا�سي، تتحدد قواعده الأ�سا�سية بقانون اأ�سمى يدعى الد�ستور، ويتيح لكل املواطنني، رجال ون�ساء 
على قدم امل�ساواة، حق امل�ساركة يف تدبري ال�ساأن العام، عن طريق تر�سحهم لالنتخابات العامة، اأو انتخابهم ملن ينوب عنهم يف تنفيذ 
اخليارات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية التي يرت�سونها، بعد الطالع على الربامج والتدابري التي تقرتحها الهيئات 
ال�سيا�سية املتناف�سة، وذلك عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، جتري بكيفية دورية، وتكون مبثابة �سلطة للناخبني، يتمكنون بوا�سطتها 

من الختيار بني املوافقة على ا�ستمرار نف�س التوجهات والربامج، اأو تغيريها اإذا اعتربوا اأن م�سلحتهم العامة تقت�سي ذلك. 
7 - وال�سالح امل�سرتك  هو هدف اجتماعي ي�سل من خالله كل اأفراد املجتمع اإىل ال�سعادة الدنيوية والأخروية، ويتحقق  من 

خاللها  بناء احل�سارة الإن�سانية التي هي الطريق لل�سعادة احلقيقة والتقدم احل�ساري.
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وجود �سيادة للقانون، �سلطة ن�سل من خاللها اإىل حتقيق ال�سالح امل�سرتك والعدالة، 
اإل اإذا وج���دت �سمانة ال�سمانات، وهي ر�سالة الق�ساء، اأو رقابة ال�سلطة الق�سائية)8( 
التي جتع���ل من كافة ال�سمان���ات واملقومات الأخرى ت�سكل فيما بينه���ا وحدة متكاملة 
ومرتابط���ة، وحتمى معها فاعلية النظام القانوين للعدال���ة، ودوره يف الرتقاء بر�سالة 
الإن�سان ودوره احل�ساري، ومن خاللها مننع ال�ستبداد والطغيان بال�سلطة والنحراف 
بها بعيدًا عن فكرة ال�سالح امل�سرتك، ومننع ت�سخريها ل�سيادة اأقلّية من النا�س ي�سود 
معه���ا ال�ستغ���الل وال�ستعباد، وتتحّول ال�سرائ���ح الجتماعّية العري�س���ة اإىل جمموعة 
م���ن القطي���ع الذين يقّدمون طاقاتهم اإىل فئ���ة الأقلّية التي ت�ستاأث���ر بكل �سيء خلدمة 
�ساحله���ا اخلا�س. ويتحقق مع ر�سالة الق�س���اء حتمًا كافة مقومات ال�سالح امل�سرتك، 

وهي العدالة الجتماعية وال�سكينة، والتقدم احل�ساري.
واأهمي���ة ر�سالت���ه؛ مل جتعله ركن���ًا يف قانونية النظ���ام القانوين فح�س���ب؛ واإمنا هو 
�سم���ام الأم���ن يف املجتم���ع، واحلار�س للحقوق واحلري���ات والدميقراطي���ة، وال�سمان 
الفاع���ل ل�سي���ادة القانون، وحام���ل لواء احلق والع���دل، واحلار�س للحق���وق واحلريات 
والدميقراطية والعدالة، و ب�سبب هذه احلقيقة؛ اأ�سبحت معه يقينًا، اأن اأحكام الق�ساء 
ه���ي الرتجمة العملي���ة والواقع امللمو�س ملب���ادئ احلرية كاف���ة، والدميقراطية و�سيادة 
ُكُموا ِبالَعْدل}.  ا�ِس اأْن حَتْ القانون، ولتحقيق العدل لقوله تعاىل: { واإَذا َحكْمُتم بنَي النَّ
واأ�سب���ح الق�ساء مع تلك الر�سالة املهمة التي يوؤديها، �سلطة ترتكز على ثوابت �سرعية 

ود�ستورية، و لها مركز د�ستوري هام بني �سلطات الدولة.
ثانيًا: العمل الق�شائي اأهم الو�شائل الأداء ر�شالة املركز الد�شتوري للق�شاء

 م���ن اأهم و�سائل الق�ساء لأداء ر�سالته؛ فكرة العمل الق�سائي)9(. التي من خاللها 
ي���وؤدي الق�س���اء احلماي���ة املو�سوعي���ة اأو امل�ستعجل���ة اأو التنفيذية، وينتج  عنه���ا اإزالة 
النحراف يف الت�سريعات، والنحراف يف ن�ساط ال�سلطة التنفيذية، وانحراف الأفراد، 

اأو مركز قانوين ،وكان هذا العدوان ي�سكل خطر على ال�سالح  اإذا ح�سل اعتداء على اإي حق  اأنه  8 -  والرقابة الق�سائية: تعني 
اأن دور الق�ساء باعتباره �سلطة ل يتوقف على    امل�سرتك ،وعلى قوة النظام القانوين للعدالة الذي يحمي ال�سالح امل�سرتك ، فالأ�سل 
فهم الواقع، اأو امل�سالح املتعار�سة ،والف�سل فيه بحياد وكفاءة ونزاهة، واإمنا اإعادة و�سع ال�سيء يف مو�سعه  يف اأقل وقت ونفقات وزمن. 

9 -  والعمل الق�سائي تتنوع �سوره بح�سب درجة اخلطر والعار�س الذي يهدد فاعلية النظام القانوين للن�ساط الد�ستوري.
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وحماي���ة �سي���ادة القانون، وحماي���ة العدالة، وحماي���ة ر�سالة الدول���ة، وحماية احلقوق 
واحلريات، وحرا�سة قيم الد�ستور، وحتقيق التقدم احل�ساري.

وال�سب���ب الباع���ث للعمل الق�سائي ه���و وجود خطر اأو ح�سول اعت���داء على اأي حق 
اأو مرك���ز قانوين، وكان ه���ذا العدوان ي�سكل خطرًا على ال�سال���ح امل�سرتك، وعلى قوة 

النظام القانوين للعدالة الذي يحمي ال�سالح امل�سرتك.
وال�سبب الغائي للعمل الق�سائي، هو حماية فاعلية النظام القانوين للدولة العادلة، 
والو�سائل الالزمة ملعاجلة اإرث الظلم. وحتقيق العدالة الجتماعية وال�سكينة، والتقدم 
احل�س���اري، ومن خالله يتم فهم الواق���ع اأو امل�سالح املتعار�س���ة، والف�سل فيه بحياد 
وكف���اءة ونزاه���ة، ثم اإعادة و�س���ع ال�سيء يف مو�سع���ه، اأو اإعادة التطاب���ق بني املراكز 

الواقعية والقانونية، يف اأقل وقت ونفقات وزمن.
ثالثا: �شمانات العمل الق�شائي.

معلوم اأن العمل الق�سائي لن يحقق ر�سالة الق�ساء، اإل اإذا توافرت كافة ال�سمانات 
الالزمة لذل���ك، وهي ال�ستقاللية والنزاهة واحلياد والكف���اءة والفاعلية. ومن ناحية 
اأخ���رى؛ فاإن حتقيق وجود وظائ���ف العمل الق�سائي يقت�سي وج���ود �سمانات د�ستورية 

حتمي �سمانات العمل الق�سائي. 

الفرع الثاني
ماهية الضمانات الدستورية لرسالة القضاء

اأواًل: مدلول ال�شمانات الد�شتورية لر�شالة الق�شاء
يق�س���د )بال�سمانات الد�ستورية( لر�سالة الق�س���اء اأن يت�سمن الد�ستور، باعتباره 
الوثيق���ة الأ�سمى، مقت�سيات واأحكامًا ل تكفل وج���ود ر�سالة املركز الد�ستوري للق�ساء 

فاإذا  كان  هذا اخلطر يتمثل يف  عار�س التجهيل كان و�سيلة اإزالة هذا العار�س هي احلماية الق�سائية املو�سوعية،واإذا  كان  هذا 
اخلطر يتمثل يف  عار�س التاأخري يف احلماية املو�سوعية ، كان و�سيلة اإزالة هذا العار�س هي احلماية الق�سائية الوقتية،واإذا كان 

اخلطر يتمثل يف عدم التطابق بني املركز القانوين والواقعي ،كان كان و�سيلة اإزالة هذا العار�س هي احلماية الق�سائية التنفيذية.
لالإعالم  ،الزهراء  الإ�سالمي  النظام  يف  القا�سي  و�سخ�سية   الق�سائية  ال�سلطة  البكري:  الرحمن  عبد  حممد  د. 
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ك�سلط���ة د�ستورية لزمة لكي���ان الدول���ة)10(، وا�ستقرارها وا�ستمراره���ا، و�سمان اأداء 
ر�سالته���ا يف الرتق���اء بر�سالة الإن�س���ان ودوره احل�ساري فح�سب؛ واإمن���ا تلتزم الدولة 
مبقت�سى ن�سو�س الد�ستور، اإيجاد ال�سمانات الد�ستورية التي حتقق مبداأ الف�سل بني 
ال�سلط���ات، وحماية مب���داأ  ا�ستقالل الق�ساء. وتن�س على الآلي���ات الكفيلة باحرتامها 
على �سعي���د املمار�سة، وحتقق مب���داأ النزاهة واحلياد، والكف���اءة والفاعلية، والعدالة 

الق�سائية بجودة عالية
 وال�سبب اأنه  ل قيمة للمركز الد�ستوري للق�ساء اأو  للرقابة الق�سائية اإل اإذا وجدت 
ال�سمان���ات الد�ستوري���ة التي تكفل  وج���ود ر�سالة املركز الد�ست���وري للق�ساء، وت�سمن 
وج���ود  ق�ساء م�ستقٍل حماي���ٍد يحمي �سيادة القانون، ويوؤدي خدم���ة العدالة الق�سائية 

بجودة عالية.
واأهمي���ة وقيمة هذا التن�سي�س يف منت الوثائق الد�ستورية، تكمن يف املكانة العالية 
التي يحظى بها الد�ستور)11( يف هرم القوانني، كما تنبع من القيمة املتزايدة لل�سرعية 

الد�ستورية يف النظم الدميقراطية املعا�سرة. 

العربي،1988م،�س26وما بعدها.
10 - بغ�س النظر عن �سكل الدولة،ونوع النظام هل هو برملاين اأم رئا�سي اأم خمتلط . 

 Pouvoir( )11 -  فاإذا كانت الد�ساتري احلديثة قد اختلفت من حيث درجة تن�سي�سها ال�سريح على م�سطلح )�سلطة ق�سائية
judiciaire(، فقد اأولت اأهمية خا�سة للق�ساء بكامل درجاته وفروعه، و�سددت على ا�ستقالله الوظيفي والع�سوي، ون�ست على 
تنال  اأو  لها ك�سلطة،  تتعر�س  التي قد  امل�سا�س واخلرق،  اأو  ال�سغط،  اأوجه  كافة  املكانة و�سيانتها من  تعزيز هذه  �ساأنها  اآليات من 
امل�ستغلني يف نطاقها كاأفراد. ومن اجلدير بالإ�سارة اأن الفقه الد�ستوري والقانوين كان له الدور البارز يف تاأ�سيل مبداأ ال�ستقاللية، 
كما كان للفكر ال�سيا�سي امل�ساهمة نف�سها يف الدفاع عن العالقة التالزمية بني ا�ستقالل الق�ساء وتوطني الدميقراطية، واإ�ساعة قيمة 

احلرية يف الدولة واملجتمع.
ب�)الق�ساة  الأوىل  الفقرة  ق�ست  الحتادية  اأملانيا  جلمهورية  الأ�سا�سي  القانون  من  )م97(  والت�سعني  ال�سابعة  املادة  ففي    - اأ 
م�ستقلون ويخ�سعون فقط للقانون(، لت�سيف يف الفقرة املوالية )ل جتوز اإقالة الق�ساة الذين يتبووؤون وظائف دائمة والق�ساة الذين 
مت تعيينهم يف من�سبهم ب�سكل نهائي بناء على خطة، ل جتوز اإقالتهم من منا�سبهم اأو اإبعادهم... اإل مبوجب قرار ق�سائي لأ�سباب 
وحتت الأ�ساليب التي حتددها القوانني..()4(، وقد نظمت املادة املوالية لها )م98(، الو�سع القانوين للق�ساة يف الحتاد والوليات، 
مانحًة �سالحية ذلك للقانون واملحكمة الد�ستورية الحتادية. اأما يف فرن�سا، فاإن د�ستور اجلمهورية اخلام�سة )4 اأكتوبر/ ت�سرين 
ال�ساد�س  الف�سل  يف  اأكد  فقد  )ف64(،  وال�ستني  الرابع  الف�سل  يف  ال�ستقالل  مبداأ  على  �سراحة  ين�س  مل  واإن  1958م(،  الأول 
وال�ستني )66( على اأن )ال�سلطة الق�سائية هي التي حتمي احلرية الفردية، وت�سمن احرتامها وفق ما تق�سي به القوانني املرعية(
)5(. وقد نحت املنحى نف�سه الد�ساتري الأوروبية ال�سادرة يف �سياق النتقال الدميقراطي الذي �سهدته دول �سبه اجلزيرة الأيبريية 
خالل �سبعينيات القرن املا�سي. ففي الد�ستور الربتغايل )1976م(، ق�ست املادة 206 على اأن )املحاكم م�ستقلة، وتخ�سع للقانون 
فقط()6(. اأما الد�ستور الإ�سباين )1978م(، فاأفردت مادته ال�سابعة ع�سرة بعد املائة )م117( خم�س فقرات لل�سلطة الق�سائية 
موؤكدة على مبداأ ال�ستقاللية، ومنع عزل الق�ساة اأو نقلهم، اأو واحاتهم على التقاعد، اإل مبا ين�س عليه القانون وي�سمن �سالمة 
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والغاي���ة منها: توفري كاف���ة ال�سمانات والو�سائل الالزمة حلماي���ة فاعلية الق�ساء، 
والت���ي م���ن خاللها ي�س���ل امل�ستجري بالق�س���اء اإىل العدال���ة الق�سائية بج���ودة عالية، 

وحماية احلقوق واحلريات والعدالة، والتقدم احل�ساري.
ثانيا:اأنواع ال�شمانات الد�شتورية لر�شالة الق�شاء

وه���ذه ال�سمان���ات تتنوع اإىل عدة اأن���واع ، منها  ما يرد يف ديباج���ة الد�ستور، اأو يف 
الأح���كام العام���ة، والأح���كام الد�ستوري���ة املنظمة لفك���رة النظام ال�سيا�س���ي واأهدافه 
وو�سائل���ه، ومنه���ا �سمانات مبا�سرة، وترد يف الأبواب املنظم���ة لر�سالة الق�ساء، اإل اأن 
اأه���م �س���ور  هذه ال�سمانات، هي التي  تعزز وظائ���ف العمل الق�سائي، و تكفل  وحتمي 
ر�سال���ة املرك���ز الد�ستوري للق�ساء، و تع���زز مبداأ ال�ستق���الل، وال�سمانات التي حتقق 
احلي���اد والنزاهة، وال�سمانات التي حتم���ي التخ�س�س، وال�سمانات التي حتمي حرية 
ال���راأي والجتهاد، وال�سمانات التي حتقق فاعلية الق�س���اء وكفاءته، وال�سمانات التي 

تكفل حتقيق مبداأ الف�سل بني ال�سلطات.
 وال�سمان���ات املوؤ�س�سية ل�ستقالل الق�ساء)12( من خ���الل تطوير القواعد والآليات 
الت���ي من �ساأنها تعزيز ال�ستقالل املوؤ�س�سي للق�ساء، م���ن قبيل بث ال�سفافية يف اإدارة 
الق�س���اء، وتاأكيد ال�سمان���ات املتعلقة بتعيني الق�ساة، وتثبيته���م يف وظائفهم، وفر�س 
هيبته���م وحيدتهم، و�سمان ا�ستقاللهم املادي وامل���ايل، وكلها �سمانات لزمة لتحقيق 

ال�ستقالل املوؤ�س�سي للق�ساء واإدراك العدالة.

تطبيقه)7(، وقد ن�س د�ستور اليونان )1975م( بدوره يف املادة ال�سابعة والثمانني )87( على مبداأ ال�ستقالل الوظيفي والع�سوي 
للق�ساء، كما اأكد على خ�سوع الق�ساة يف ممار�ستهم مهامهم للد�ستور والقانون فقط)8(.

ب- ومن باب املقارنة العمودية، مل ت�سذ الد�ساتري العربية عن نظرياتها يف الدول الأوروبية والغربية عمومًا، حيث ن�ست على 
تارة  الق�ساء  ا�ستقالل  على  التن�سي�س  بني  تباينت  واإن  العربية،  الد�ساتري  جل  يف  ذلك  جند  احرتامه.  و�سمان  ال�ستقالل  مبداأ 
وا�ستقالل الق�ساة طورًا اآخر.فهكذا، ق�سى د�ستور اليمن، والنظام الأ�سا�سي للمملكة العربية ال�سعودية والد�ستور ال�سوري، با�ستقالل 
ال�سلطة الق�سائية، يف حني اأ�سارت د�ساتري كل من الأردن )ف97(، وتون�س )ف96(، واملغرب )ف82(، والإمارات العربية املتحدة 
)م94(،.�س والبحرين )م104( اإىل ا�ستقالل الق�ساة)9(. بيد اأن الإحالة على الد�ساتري العربية، ت�ستلزم منا، من باب املقارنة 
العمودية، التاأكيد على اأن ت�سمني الد�ساتري مبداأ ال�ستقاللية ب�سقيها الوظيفي والع�سوي، تعرت�سه، يف احلالة العربية، جملة من 
املثبطات حتول بينه وبني حتقيق الفعالية املطلوبة من مفهوم ا�ستقالل الق�ساء، من قبيل الفجوة املوجودة بني القانون والتطبيق، 
نة ملبداأ  اأي الن�س والواقع، و�سيادة ال�سلطة التنفيذية وهيمنتها على املجال احلقوقي وال�سيا�سي، وتوا�سع الثقافة ال�سيا�سية احلا�سِ

ال�ستقاللية، و�سعوبة جتاوب ال�سياق املجتمعي مع نفاذ املبداأ واإعماله يف الواقع.
12 -  نق�سد ب�)ال�سمانات املوؤ�س�سية ل�ستقالل الق�ساء( تلك املبادئ والآليات التي تتوفر للق�ساء كموؤ�س�سة وجهة موكول لها 
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المطلب الثاني
وظائف الضمانات الدستورية

معل���وم اأن الأ�سل اأن ه���ذه ال�سمانات واجب���ة لتطبيق القان���ون، وفر�س احرتامه، 
وحماي���ة احلقوق واحلريات، والتمكني من حتقيق العدال���ة و�سريان مفعولها. ولأهمية 
وظائ���ف ه���ذه ال�سمانات الد�ستوري���ة الكاملة التي حتم���ي ا�ستقالل الق�س���اء، وتكفل 
حتقي���ق مبداأ الف�سل بني ال�سلط���ات؛ �سوف نتناول من خالل الفرع الأول بيان وظائف 
مبداأ ا�ستقالل الق�ساء للعمل الق�سائي، ثم يف الفرع الثاين بيان وظائف مبداأ الف�سل 

بني ال�سلطات للعمل الق�سائي وا�ستقالل الق�ساء. 

 الفرع األول

وظائف مبدأ استقالل القضاء للعمل القضائي

معل���وم اأنه بدون اأن يكون الق�ساء م�ستقال؛ فاإن العمل الق�سائي لن يوؤدي وظائفه، 
لذل���ك يعد مب���داأ ا�ستق���الل)13( الق�ساء م���ن اأهم ال�سمان���ات لأداء العم���ل الق�سائي  

الق�ساء  ا�ستقالل  كان  فاإذا  املواطنني،  بني  العدالة  حتقيق  ق�سد  القانون،  بوا�سطة  الأحكام  واإ�سدار  النوازل  يف  النظر  �سالحية 
اأحالنا، كما حللنا يف العن�سر الأول، على الوثيقة الد�ستورية، وطبيعة ال�سلطة املنظمة لها، ونوعية الثقافة ال�سيا�سية  ك�سلطة، قد 
الناِظمة ملوؤ�س�سات الدولة و�سلوكيات املجتمع، فاإن ال�سنف الثاين من ال�ستقالل يجعلنا نبحث يف ال�سمانات املخولة للق�ساء كجهاز 
وهيئة، ويف الواقع يتالزم العن�سران معا ويتكامالن، بل يتعذر حتقيق ال�ستقالل الوظيفي للق�ساء دون نظريه الع�سوي. لذلك، ازداد 

اهتمام الدول يف *العقود الأخرية
13 - ا�ستقالل يف اللغة : له عدة معان، منها معنى الأمر، اأي انفرد بتدبريه، ومل ي�سرك فيه غريه، وكلمة الق�ساء من ق�سى يق�سي 

ق�ساء، وتاأخذ عدة معان منها احلكم، والف�سل يف النزاع،  ومنها الأمر له، اأي حكم له، اأو الأمر عليه، اأي حكم عليه واألزمه به
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لوظائف���ه ال�سالف الإ�سارة اإليها. وا�ستقالل الق�س���اء)14( ا�سطالحًا: تعددت تعريفات 
الفق���ه )15( له ،فقد عرف باأنه األ يك���ون لأي �سلطة يف الدولة اأن متلي على املحكمة، اأو 
تو�س���ي اإليه���ا احلكم يف ق�سية ما، ولي�س لها اأن تنتزع ق�سي���ة ما من الق�ساء للحيلولة 

بينه وبني احلكم فيها، اأو اأن تعدل احلكم الذي اأ�سدره الق�ساء، اأو توقف تنفيذه.
ويعن���ي اأن يك���ون القا�سي ح���رًا يف ممار�ست���ه لوظيفته من دون تدخ���ل من جانب 
ال�سلطت���ني الت�سريعي���ة والتنفيذية، على اعتبار اأنه �سرط �س���روري لقيام املجتمع على 

اأ�سا�س �سيادة القانون.
ويعن���ي �سلطة الق�ساء يف مبا�س���رة �سوؤونه الق�سائية والإدارية واملالية وفقًا للقانون 
دون تدخل من اأية جهة كانت. ويعني �سرورة ا�ستقالل الق�ساء ك�سلطة ولي�س كوظيفة، 
كم���ا نعني به عدم خ�سوع الق�س���اء لغري القانون، وجود الق�ساء ك�سلطة م�ستقلة قائمة 
بذاتها اإىل جانب ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية، وذلك لأجل اأن يوؤدي عمله بال�سكل 
ال�سحي���ح دون التع���دي على اخت�سا�ساته، اأو انتقا�س جزء م���ن وليته، ومن مقت�سى 

ا�ستقالل الق�ساء ك�سلطة اأن يكون م�ستقاًل وظيفيًا واإداريًا وماليًا. 
ويع����د مبداأ ا�ستقالل الق�ساء اأم����ر حتمي لكي  تتحقق وظائ����ف العمل الق�سائي،  
والعدال����ة يف حكم القا�سي، لأنه ال�سمان����ة الأ�سا�سية، لتحقيق العدالة يف املجتمع اإذ 
عندم����ا ي�سعر املواطنون ب����اأن القانون ل يطبق، واأن حرمة الق�ساء غري م�سانة؛ فاإنه 
ل ميكن احلديث عن العدالة، فالعدالة ل ميكن اأن ُتوؤدى اإل من خالل ق�ساء م�ستقل 
ل يخ�س����ى اأح����د. فاملحاك����م غري امل�ستقل����ة هي اأداة يف ي����د ال�سلط����ة التنفيذية للظلم 
والقه����ر، وحلماية املنتفعني بال�سلط����ة، وحتقيق م�سالح مراكز الق����وى التي ت�سيطر 

على مقدرات الدولة.

14 - وقد عرف هذا املبداأ منذ القدم، اأي منذ ال�سرائع العراقية القدمية ويف الع�سر الفرعوين ويف احل�سارة اليونانية القدمية 
واهتم به القانون الروماين، ثم تناوله الدين الإ�سالمي احلنيف يف عديد من الوقائع يف دور القا�سي العادل وتاأدية وظيفته ب�سورة 
م�ستقلة وتطبيق القانون بالت�ساوي بني الب�سرية فال فرق بني قوى و�سعيف اأو غني وفقري، اأو حاكم اأو حمكوم وخلطورة هذا املن�سب 
واأهميته يف الدين الإ�سالمي كان كثري من النا�س يرف�سون توليه مل�سوؤوليته اخلطرية اأمام اهلل �سبحانه وتعاىل واأمام كافة املجتمعات

15 -  انظر .د. فاروق الكيالين : ا�ستقالل الق�ساء ،املركز العربي للمطبوعات ،ط2 ،1999 ،�س 150-152. امل�ست�سار حممد 
ممتاز ن�سار: ا�ستقالل الق�ساء مرجع �سابق، �س1-د. ماهر عبد املجيد عبود: �سمانات العدالة يف الق�ساء الإ�سالمي، مرجع �سابق 

،�س 153-152،
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وال�سبب يف اأهمية مبداأ ا�ستقالل الق�ساء اأنه يفر�س التزام الق�ساء مببداأ احلياد، 
والتخ�س�س، ويكفل للق�ساة حرية الراأي والجتهاد.

ولأهميت���ه؛ اأكدت جلنة حقوق الإن�س���ان يف موؤمتر �سانتياجو �سن���ة 1961م على اأن 
وجود  يتعني  واأنه  ال�سخ�سية،  للحريات  ال�سمانات  اأف�سل  يعد  م�ستقل  ق�ساء  "وجود 
ن�سو����س د�ستورية اأو قانونية تر�سد لتاأمني ا�ستق���الل ال�سلطة الق�سائية من ال�سغوط 
ال�سيا�سي���ة وتاأث���ري �سلط���ات الدولة الأخ���رى عليها، وذل���ك باحليلولة ب���ني ال�سلطتني 
التنفيذية والت�سريعية وممار�سة اأية وظيفة ق�سائية اأو التدخل يف اإجراءات الق�ساء". 
وتاأ�سي�س���ًا على ذلك ينبغي �سمان ا�ستق���الل ال�سلطة الق�سائية عن ال�سلطة  التنفيذية 
والت�سريعي���ة، و�سمان ا�ستقالل القا�سي الفرد وع���دم قابليته للعزل، وحظر اإن�ساء اأي 
جل���ان اأو حماكم ذات طبيعة خا�سة اأو موؤقتة خارج اإط���ار ال�سلطة الق�سائية ملحاكمة 

اأ�سخا�س معينني اأو للنظر يف ق�سايا حمددة.
ويرتت���ب عل���ى اعتب���ار الق�س���اء �سلط���ة؛ امتداد ه���ذه ال�سلط���ة اإىل كل م���ا يت�سل 
باأغرا�سه���ا، فال يجوز اأن يخ���رج من نطاقها اأي نزاع، ول يجوز اأن ت�سارك الق�ساء يف 

�سلطاته جهة اأخرى ي�سبغ عليها و�سف  الق�ساء، كما ينتج عن ذلك الآتي:
•  �سريورة الق�ساء �سلطة م�ستقلة تق�ف على قدم امل�ساواة مع ال�سلطتني الأخريني 

للدولة )الت�سريعية والتنفيذية(.
•  لي�س للم�سرع اأن يتدخل يف ر�سالة الق�ساء، بحظر التدخل فيما يكون الق�ساء  

قد ح�سمه من منازعات.
اأو وقفه، وبوجه عام حظر امل�سا�س  اأو عدم  تنفيذه  اإلغاء حكم ق�سائي،  •  حظر 

بحجية ال�سيء املق�سي فيه. 
الق�ساء. من  �سادر  حكم  بنقد  الق�ساء  وظيفة  يف  التدخل  للم�سرع  • لي�س  

اإذا كان الق�سد منه  اأي�س���ًا على امل�س���رع التدخل يف تنظيم الق�س���اء  •  يحظ���ر 
الني���ل من ا�ستقالل���ه اأو العت���داء عليه، ويحظ���ر العتداء الت�سريع���ي على حق 

التقا�سي باإخراج منازعات معينة من ولية الق�ساء.
حمايدة. جهة  الق�ساء  يكون  •  اأن 
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كم���ا حتر�س الأنظمة الدميقراطي���ة على حتقيق الظروف الالزم���ة لعمل الق�ساء 
بحي���اد، حيث يتطلب املتقا�س���ون يف القا�سي الذي ينظر دعواه���م اأن يكون  حمايدًا. 
وعل���ى ذلك يحظر انتماء القا�س���ي اإىل �سيا�سة حزبية اأو ممار�س���ة ن�ساط  �سيا�سي اأو 
انحي���ازه اإىل �سيا�س���ة طائفية لأن هذا النتم���اء يعنى خ�سوعه ملنظم���ة من املنظمات 
ال�سيا�سية اأو اإىل �سلطة من ال�سلطات، وهذا ينفى عن الق�ساء  �سالحيته يف اأن ينظر 
مبو�سوعي���ة يف الق�ساي���ا الت���ي تط���رح عليه، واأن يحك���م فيها على وج���ه ير�سى احلق 
والقان���ون، واأن يك���ون الق�ساء جه���ة متخ�س�سة، حيث يعد من اأه���م مقومات ال�سلطة 
الق�سائية التي جتعله �سلطة م�ستقلة عن ال�سلطتني  الأخريني، اأن يكون ت�سكيل الق�ساء 
ت�سكياًل متميزًا يتفق والطبيعة اخلا�سة التي  يوؤديها، وهو ما يعنى اأ�سا�سًا التزام مبداأ 

التخ�س�س فال يتوىل الق�ساء غري  املتخ�س�سني.
وه���ذا املفهوم ل�ستقالل الق�ساء يعترب اأم���رًا ل بد منه لقيام دولة القانون، و يجب 
اأن يتاأم���ن عل���ى م�ستويني، ال�ستقالل ال�سخ�سي للق�ساة يتاأم���ن على اأكرث من �سعيد، 
كيفي���ة اختي���ار الق�س���اة، واحل�سان���ة، وخا�سًة ع���دم القابلية للع���زل، والنظام املايل 
والإداري اخلا�س بالرتقية والنقل والتاأديب، وقواعد احلياد يف مواجهة اخل�سوم، اأما 
ال�ستقالل الوظيفي للق�ساء فيتاأمن من خالل عدم حت�سني اأي عمل من اأعمال �سلطة 
الدول���ة من رقابة الق�ساء، وعدم تدخل كال ال�سلطت���ني الت�سريعية والتنفيذية يف عمل 

الق�ساء، و�سمان احرتام حجية الأحكام وتنفيذها.
كم���ا يفر�س عدم خ�س���وع الق�ساة يف ترقياتهم لل�سلط���ة التنفيذية، وحماية مرتب 

القا�سي، ووجود نظام خا�س مل�سئولية الق�ساة التاأديبية واملدنية.
ويعنى ذل���ك وجود رقابة ق�سائية د�ستورية على الأعم���ال الت�سريعية، وعدم تدخل 
ال�سلط���ة الت�سريعي���ة يف وظيف���ة الق�ساء حي���ث ميكن ت�س���ور هذا التدخ���ل يف اأحكام  

الق�ساء اأو يف تنظيم الق�ساء اأو يف حق التقا�سي.
وتاأت���ي اأهمية مب���داأ ال�ستقالل من كون���ه  ل ي�سمن وجود ق�س���اء م�ستقل فح�سب؛ 
واإمن���ا يع���د �سمانة ال�سمان���ات للحقوق واحلري���ات، واأحد اأهم الدعام���ات الأ�سا�سية 
لقي���ام دول���ة دميقراطية قانونية حتق���ق ال�سالح امل�سرتك ون�سل م���ن خالله للعدالة، 
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كم���ا اأن على فكرة وجود املركز الد�ستوري للق�ساء ك�سلطة وا�ستقالله،  يتوقف الوجود 
الفعلي لبقية املقوم���ات وال�سمانات ال�سالف الإ�سارة اإليها  للو�سول للعدالة، فال قيمة 
للد�ست���ور، ول ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات، ول لإعالن احلقوق واحلريات الفردية، بال 
وجود رقابة ق�سائية ت�سمن احرتام اأحكام الد�ستور وبقية القواعد القانونية، وت�سمن 
ممار�س���ة كل �سلطة وظائفها يف حدود مبداأ ف�س���ل ال�سلطات، وت�سمن حماية للحقوق 

واحلريات الفردية.

الفرع الثاني
وظائف مبدأ الفصل بين السلطات

للعمل القضائي واستقالل القضاء

 م���ن خالل  ا�ستقراء فكرة النظام القان���وين للدولة العادلة، يتجلى اأن تطور فكرة 
املجتم���ع وتعدد وظائ���ف الدولة، وات�ساعها اأدى اإىل الق�ساء عل���ى مبداأ تركز ال�سلطة، 
وظهور مبداأ الف�سل بني ال�سلطات)16( ، و�سارت معه فكرة املركز)17( الد�ستوري للدولة 
يوؤدي واجباته من خالل ثالث �سلطات، هي ال�سلطة التنفيذية والت�سريعية والق�سائية، 
وكل �سلطة لها مركز د�ستوري، وتخ�سع معه الدولة والفرد ملبداأ �سيادة القانون)18( .  

16 -  يعترب مبداأ ف�سل ال�سلطات La separation des pouvoirs اأحد اأهم املبادئ الد�ستورية يف الدول الدميقراطية 
املعا�سرة.وهذا املبداأ  معروف يف تاريخ الفكر ال�سيا�سي اأن الدعوة اإىل هذا املبداأ ترجع اإىل الكاتب والفيل�سوف الفرن�سي مونتي�سكيو 
Montesquieu  )1689 � 1755( �سمن كتابه ال�سهري )روح القوانني(، حيث يقول اإن ال�سلطة بطبيعتها تغري بالنحراف، 
واأن جتميع ال�سلطات يف يد واحدة، ي�ساعف من خطر ال�ستبداد، والو�سيلة املثلى ملنع ذلك، هي توزيع ال�سلطات بني هيئات خمتلفة، 
وكان لنظرية )مونيت�سكيو( يف ف�سل ال�سلطات اأثر كبري على الثورتني الأمريكية والفرن�سية. وباعتماد مبداأ ف�سل ال�سلطات، يتميز 
النظام الدميقراطي عن الأنظمة ذات ال�سلطة املطلقة، والتي تعرف باحلكم املطلق اأو احلكم الفردي، حيث جتتمع كل �سالحيات 
احلكم يف يد واحدة، ول يبقى هناك جمال للمراقبة وامل�ساءلة، اأو النتقاد واملعار�سة، وتطغى القوة امل�ستحوذة على كل ال�سلطات، 

وت�ستبد بكل �سيء، ويتخذ احلكم ال�سبغة الديكتاتورية التي هي نقي�س الدميقراطية. 
17 -  فكرة املركز القانوين  ل يقوم على العتبارات الفردية ،واإمنا على التنظيم الجتماعي الذي تعد املراكز القانونية عن�سر 
من عنا�سره،واملركز القانوين اأداة م�سخرة خلدمة هدف القانون،ومن خالل املراكز يتجه القانون �سوب امل�ستقبل، اأنظر :د. نعيم 

طعمه ،يف النظرية العامة للحريات الفردية، مرجع �سابق ،�س.105 .
18 - ومقت�سى هذا املبداأ  التزام جميع اأع�ساء املجتمع و�سلطات الدولة على ال�سوء باحرتام القانون كاأ�سا�س مل�سروعية الأعمال 
.وتنبع �سيادة القانون من مبداأ �سيادة الد�ستور على �سائر  القواعد القانونية والهدف من ذلك اأن ال�سرعية الد�ستورية تهدف اإىل 
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ومن اأجل �سمان حتقيق الدولة للتزامها؛ ل بد معه من �سيوع مبداأ امل�سروعية الذي 
يفر����س خ�سوع الدولة وكافة �سلطاتها للقانون، ولأن �سي���ادة القانون ت�ستلزم اأن يكون 
ه���ذا القانون مكف���وًل بالتطبيق من �سلطة م�ستقلة حمايدة ه���ي الق�ساء؛ فهذا احلال 
�س���ار مع���ه، اأو اأ�سب�ح معه املب���داأ يف عامل القانون اأنه ل قانون ب������ال ق�ساء، واأ�سبحت 
مبوج���ب ذل���ك حتمية وجود الق�س���اء يف الدولة من �س���رورة وجود قواع���د قانونية يف 
املجتم���ع حقيقة. واأ�سب���ح الق�ساء �سلطة، ولي�س وظيفة، واعتب���اره �سلطة ولي�س جمرد 
مرف���ق عام، وهذا الأم���ر مل يوجد مركزًا د�ستوري���ا للق�ساء له ر�سال���ة فح�سب؛ واإمنا 
فر�س���ت موجبات حتقيق مقا�سد النظام القان���وين للدولة العدالة، لكي يوؤدي الق�ساء 

لر�سالته من خالل فكرة العمل الق�سائي، �سرورة اأن يتحقق الأتي:
-  وج���ود مبداأ الف�سل ب���ني ال�سلطات، حيث اأن مبداأ الف�س���ل بني ال�سلطات مينح 
كل �سلط���ة الو�سائل الكفيلة باحلد من تع�س���ف اأو جتاوز ال�سلطات الد�ستورية الأخرى، 
وتطبي���ق النظام الدميقراطي مب���ا ينطوي عليه من حق املحكومني يف اختبار احلاكم، 
واإذا كان ن�س����اط ه����ذه ال�سلطات)19( ل يوؤدي اإىل و�س����ع ال�سيء يف مو�سعه، ول يخدم 
ال�سال����ح امل�سرتك، ف����اإن ر�سالة املرك����ز الد�ستوري للق�ساء اأنه �سلط����ة وهو ال�سامن 
والكفي����ل لتاأم����ني اح����رتام ال�سلط����ة التنفيذي����ة )الإدارة( لهذه الأح����كام من خالل 
دع����وى الإلغ����اء Le recours pour exces de pouvoir، ودع���وى التعوي�س 
حماية الفرد �سد حتكم ال�سلطة ل�سمان حقوقه وحرياته وبذلك اأ�سبحت ال�سرعية الد�ستورية هي ال�سمان الأعلى ل�سيادة القانون 
الد�ستورية  ال�سرعية  واأ�سبحت  امل�سروعية.  اإطار  اأعمالها يف  ال�سلطة وحماية  تنظم  الد�ستورية مت  وبال�سرعية  الدولة  �سلطات  على 

تعك�س النظام ال�سيا�سي للدولة وترتبط يف الدول القانونية كل الرتباط بالنظام الدميقراطي وب�سيادة القانون .
  19 - واملركز الد�ستوري لل�سلطة التنفيذية، يفر�س عليه اأن ل يوؤدي الوظائف املناطة به فح�سب واإمنا  يفرت�س اأنها - ح�سب 
 ،La hierarchie des normes الأ�سل- تكون خا�سعة يف ت�سرفاتها لأحكام الد�ستور طبقًا لفكرة تدرج القواعد القانونية
حيث ت�سكل اأحكام الد�ستور القواعد الأ�سمى Les norms superieure التي تاأتي يف قمة هرم القواعد القانونية. فال�سلطة 
التنفيذية، يجب اأن تتفق اأعمالها وت�سرفاتها، ك�سلطة اإدارية Pouvoir administratif، لي�س مع اأحكام الد�ستور فقط، 
 Le principe de بل مع اأحكام القواعد القانونية الأخرى النافذة من قوانني عادية ولوائح تنظيمية ا�ستنادًا ملبداأ امل�سروعية

 .legalite
اأن متار�س  ويفرت�س  الت�سريع  املتمثلة يف  الت�سريعية  الدولة  واجبات  توؤدي  �سلطة  اأنها  الت�سريعية  لل�سلطة  الد�ستوري  املركز  واأن 

اأعمالها يف يف حدود اأحكام الد�ستور، وخا�سًة يف اإ�سدارها للت�سريعات. 
الأحكام من  لهذه  التنفيذية )الإدارة(  ال�سلطة  لتاأمني احرتام  والكفيل  ال�سامن  وهو  �سلطة  اأنه  للق�ساء  الد�ستوري  املركز  واأن 
وت�سرفاتها  املادية  اأعمالها  عن  التعوي�س  ودعوى   ،Le recours pour exces de pouvoir الإلغاء  دعوى  خالل 
اأحكام  تخالف  اأن  الت�سريعية  ال�سلطة  متلك  ل  باإن  ال�سامن  الفردية(.وهو  القرارات  اأم  التنظيمية  اللوائح  )�سواء  القانونية 
الد�ستور، يف ن�سها ويف روحها، من خالل القوانني ال�سادرة عنها. فاأحكام القوانني يجب اأن تكون متفقة مع اأحكام الد�ستور، وذلك 
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ع���ن اأعماله���ا املادية وت�سرفاته���ا القانونية )�س���واء اللوائح التنظيمي���ة اأو القرارات 
الفردية(، وهو ال�سام���ن باأن ل متلك ال�سلطة الت�سريعية اأن تخالف اأحكام الد�ستور، 
يف ن�سه���ا ويف روحها، من خالل القوانني ال�س���ادرة عنها. فاأحكام القوانني يجب اأن 
تكون متفقة مع اأحكام الد�ستور، وذلك حتت طائلة بطالنها. و�سمان اأن تكون اأحكام 
القوان���ني متفقة مع اأحكام الد�ستور، وذلك عن طريق الرقابة على د�ستورية القوانني 
La controle de la constitutionnalite des lois  �سواء بطريق الدعوى 

املبا�سرة اأم بطريق الدفع الفرعي بعدم الد�ستورية. 
لذل����ك؛ ل يعت����رب من اأهم مزايا مبداأ الف�سل ب����ني ال�سلطات �سيانة احلرية ومنع 
ال�ستب����داد، وامل�ساهمة يف اإن�س����اء اأو بناء دولة القانون؛ واإمن����ا �سمانة لأداء الق�ساء 
لر�سالت����ه، لذل����ك كانت الرقابة الق�سائي����ة)20( التي يوؤديها الق�س����اء من خالل فكرة 
العم����ل الق�سائي، ويعترب الو�سيل����ة الأمثل ل�سيانة وحماية حق����وق وحريات الأفراد، 
�سواء فيما يتعلق بخ�سوع ال�سلطة التنفيذية، اأو الإدارة للقانون، اأو يف خ�سوع ال�سلطة 

الت�سريعية للد�ستور.
وق���د اأ�سبح هذا املبداأ هو الطريقة التي ميكن بها احلفاظ على ال�سالمة الع�سوية 
لوظيف���ة الق�س���اء، وقد اأ�سب���ح حا�سرًا بق���وة يف النزعة الد�ستوري���ة اجلديدة املتمثلة 
بتقيي���د احلكومات القانوني���ة، ويقت�سي حتقيق مب���داأ الف�سل ب���ني ال�سلطات -كركن 
ل�ستقالل الق�ساء-وظائفه  حتقيق وجود درجة من الحرتاف يف الوظيفة الق�سائية، 
عزل ال�سلطة الق�سائية عن التاأثري اخلارجي، وجود ا�ستقالل ذاتي لالإدارة الق�سائية، 

حتديد م�سئولية اجلهاز الق�سائي يف اإطار مفاهيم ا�ستقالل الق�ساء .
وه���ذه ال�سمان���ات الد�ستورية للعمل الق�سائ���ي وا�ستقالل الق�س���اء، هي �سمانات 
واجبة لتطبي���ق القانون، وفر�س احرتامه، وحماية احلق���وق واحلريات، والتمكني من 

حتقيق العدالة و�سريان مفعولها.
حتت طائلة بطالنها. و�سمان اأن تكون اأحكام القوانني متفقة مع اأحكام الد�ستور وذلك عن طريق الرقابة على د�ستورية القوانني 
الفرعي  الدفع  اأم بطريق  املبا�سرة  الدعوى  La controle de la constitutionnalite des lois، �سواء بطريق 

بعدم الد�ستورية. 
20 -  وال�سبب اأن طبيعة الرقابة ال�سيا�سية والإدارية ، ل تكفي لأنها من ذات ال�سلطة.
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وم���ن ال�سمانات الد�ستورية التي يجب توافرها حلماي���ة مبداأ ال�ستقالل وجت�سيد 
مب���داأ الف�سل ب���ني ال�سلط���ات، وتعزيز ر�سال���ة الق�س���اء، ووظائف العم���ل الق�سائي، 
ال�سمانات التي حتقق احلي���اد، وال�سمانات التي حتمي التخ�س�س، وال�سمانات التي 

حتمي حرية الراأي والجتهاد. 
 وال�سمان���ات املوؤ�س�سية ل�ستقالل الق�ساء)21( من خ���الل تطوير القواعد والآليات 
الت���ي من �ساأنها تعزيز ال�ستقالل املوؤ�س�سي للق�ساء، م���ن قبيل بث ال�سفافية يف اإدارة 
الق�س���اء، وتاأكي���د �سمانات تعي���ني الق�ساة، وتثبيته���م يف وظائفه���م، وفر�س هيبتهم 
وحيدتهم، و�سمان ا�ستقاللهم املادي واملايل، وكلها �سمانات لزمة لتحقيق ال�ستقالل 

املوؤ�س�سي للق�ساء واإدراك العدالة.
والأ�س���ل اأن يرتت���ب على توافر ال�سمان���ات الد�ستورية الكامل���ة ل�ستقالل الق�ساء 
�س���ريورة الق�ساء �سلطة م�ستقلة حتقق مبداأ �سيادة القانون وخ�سوع احلاكم واملحكوم 
للقان���ون، ووجود نظام احلكم الدميقراط���ي الد�ستوري، و�سمان ر�سالة الدولة، وعدم 
انحراف ر�سالة ال�سلطة التنفيذية والت�سريعية، و حماية قيم الد�ستور، حماية احلقوق 
واحلريات والعدالة وال�سالم الجتماعي، وحتقيق التنمية امل�ستدامة، والرتقاء بر�سالة 

الإن�سان، وحتقيق التقدم احل�ساري)22(.

21 -  نق�سد ب�)ال�سمانات املوؤ�س�سية ل�ستقالل الق�ساء( تلك املبادئ والآليات التي تتوفر للق�ساء كموؤ�س�سة وجهة موكول لها 
الق�ساء  ا�ستقالل  كان  فاإذا  املواطنني،  بني  العدالة  حتقيق  ق�سد  القانون،  بوا�سطة  الأحكام  واإ�سدار  النوازل  يف  النظر  �سالحية 
اأحالنا، كما حللنا يف العن�سر الأول، على الوثيقة الد�ستورية، وطبيعة ال�سلطة املنظمة لها، ونوعية الثقافة ال�سيا�سية  ك�سلطة، قد 
الناِظمة ملوؤ�س�سات الدولة و�سلوكيات املجتمع، فاإن ال�سنف الثاين من ال�ستقالل يجعلنا نبحث يف ال�سمانات املخولة للق�ساء كجهاز 
وهيئة، ويف الواقع يتالزم العن�سران معا ويتكامالن، بل يتعذر حتقيق ال�ستقالل الوظيفي للق�ساء دون نظريه الع�سوي. لذلك، ازداد 

اهتمام الدول يف *العقود الأخرية
اأنظر د. هيكل اأحمد عثمان:الأ�سكال والآليات يف ت�سكيل املجال�س الق�سائية ،يف الأنظمة ذات التعددية احلزبية،وموقع    - 22

وزارة العدل يف هذه الأنظمة،،وزارة العدل ،العدد الثاين،1012م-1434ه�،،�س29-8.
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المطلب الثالث
الضمانات الدستورية

الواجبة لرسالة القضاء اليمني

الفرع األول
الضمانات الدستورية

لرسالة القضاء في الدستور اليمني

م���ن خالل ا�ستقراء ن�سو����س الد�ستور اليمن���ي، جند اأنه اأ�س���ار اإىل جمموعة من 
ال�سمان���ات الد�ستورية، وتتمثل ه���ذه ال�سمانات فيما ورد يف امل���واد 149،-154،)23(، 
وبالرغم من هذه ال�سمانات؛ اإل اأن الواقع  يوؤكد ومبا ل يدع جمال لل�سك عدم فاعلية 
ه���ذه ال�سمان���ات، وغياب ر�سالة املرك���ز الد�ست���وري للق�ساء، ب�سبب وج���ود كثري من 

23 - مادة 147: الق�ساء �سلطة م�ستقلة ق�سائيًا وماليًا واإداريًا والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتوىل املحاكم الف�سل يف جميع 
املنازعات واجلرائم، والق�ساة م�ستقلون ل �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغري القانون ول يجوز لأية جهة وباأية �سورة التدخل يف الق�سايا 

اأو يف �ساأن من �سئون العدالة ويعترب مثل هذا التدخل جرمية يعاقب عليها القانون، ول ت�سقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة 148: الق�ساء وحدة متكاملة ويرتب القانون اجلهات الق�سائية ودرجاتها ويحدد اخت�سا�ساتها كما يحدد ال�سروط الواجب 
توفرها فيمن يتوىل الق�ساء و�سروط واإجراءات تعيني الق�ساة ونقلهم وترقيتهم و ال�سمانات الأخرى اخلا�سة بهم ول يحوز اإن�ساء 

حماكم ا�ستثنائية باأي حال من الأحوال. 
مادة 149: الق�ساة واأع�ساء النيابة العامة غري قابلني للعزل اإل يف احلالت وبال�سروط التي يحددها القانون ول يجوز نقلهم من 
ال�سلك الق�سائي اإىل اأي وظائف غري ق�سائية اإل بر�ساهم ومبوافقة املجل�س املخت�س ب�سئونهم ما مل يكن ذلك على �سبيل التاأديب 

وينظم القانون حماكمتهم التاأديبية كما ينظم القانون مهنة املحاماة. 
اأعلى ينظم�ه القانون ويبني اخت�سا�ساته وطريقة تر�سيح وتعيني اأع�سائه، ويعمل على تطبيق  مادة 150: يكون للق�ساء جمل�س 
ال�سمانات املمنوحة للق�ساة من حيث التعيني و الرتقية و الف�سل و العزل وفقًا للقانون، ويتوىل املجل�س درا�سة واإقرار م�سروع موازنة 
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امل�س���كالت �س���واء يف الن�سو�س اأو يف الواقع والتي نتج عنها �س���ريورة العدل الق�سائي 
مطلب ع�سري املنال)24(.

ورغ���م تباي���ن الآراء ح���ول �سبب غي���اب ر�سالة املرك���ز الد�ستوري للق�س���اء؛ اإل اأن 
ال�سب���ب يف غياب ر�سال���ة املركز الد�ست���وري للق�ساء، هو نتاج لفك���ر) 25(، ومن  خالل 
ا�ستق���راء ن�سو����س القانون الأ�سا�س���ي –الد�ستور – يتجلى لنا اأن���ه ت�سمن من خالل 
خم�سة اأبواب بيان فكرة الدولة وفكرها النظري، واأن تلك  الن�سو�س التي حتدد فكرة 
الدول���ة وفكره���ا وفقًا للوثيقة الد�ستوري���ة؛ تك�سف عن غياب وظائ���ف �سلطات احلكم 

الثالث املفرت�سة، وتركيز ال�سلطة يف يد فرد اأو فئة معينة، و تظهر الآتي:
- اأن الفك���ر ال���ذي حدد فك���رة الدولة وفكره���ا، جعلها دولة لها د�ست���ور، ولكن لي�س 
لديه���ا نظام حكم د�ستوري،  ال�سلطة فيه���ا مقيدة ل�سالح احلريات الفردية و ت�سود فيه 
ال�سرعية الد�ستورية التي ل تعني اأن يكون هناك د�ستور بح�سبانه القانون ال�سمي يف بلد 
من الب���الد واملرجع لتحديد موؤ�س�سات الدولة واخت�سا�س���ات هذه املوؤ�س�سات والقائمني 

الق�ساء، متهيدًا لإدراجها رقمًا واحدًا يف املوازنة العامة للدولة. 
مادة 151: املحكمة العليا للجمهورية هي اأعلى هيئة ق�سائية، ويحدد القانون كيفية ت�سكيلها ويبني اخت�سا�ساتها والإجراءات التي 

تتبع اأمامها، ومتار�س على وجه اخل�سو�س يف جمال الق�ساء ما يلي: 
اأ- الف�سل يف الدعاوى والدفوع املتعلقة بعدم د�ستورية القوانني واللوائح والأنظمة والقرارات. 

ب- الف�سل يف تنازع الخت�سا�س بني جهات الق�ساء. 
ج- التحقيق واإبداء الراأي. يف �سح�ة الطعون املحالة اإليها من جمل�س النواب املتعلقة ب�سح�ة ع�سوية اأي من اأع�سائه. 

النهائية وذلك يف الق�سايا املدني�ة والت�ج�ارية واجلنائي�ة والأح�وال ال�سخ�سي�ة و املنازعات  د- الف�سل يف الطعون يف الأحكام 
الإدارية والدعاوى التاأديبية وفقا للقانون. 

ه�- حم�اكمة رئي�س اجلمهورية ونائب الرئي�س ورئي�س الوزراء والوزراء ونوابهم وفقًا للقانون. 
مادة 152 :جل�سات املحاكم علني�ة اإل اإذا قررت املحكمة جعلها �سرية مراعاة للنظام العام والآداب وف�ي ج�ميع الأحوال يكون 

النطق باحلكم يف جل�سة علنية. 
24 -  انظر: يف عر�س امل�سكالت التي تودي اإىل طول املدى الزمني للح�سول على احلكم الق�سائي ك�سند تنفيذي، وامل�سكالت 
اإ�سافة اإىل �سريورة احلكم �سند التنفيذ ورقة  التي توؤدي اإىل تعرثه، وما ينتج عنه من جعل العدل الق�سائي مطلبًا ع�سري املنال، 
بي�ساء ل نفع لها. د. هيكل اأحمد عثمان، نظرية احلكم الق�سائي ك�سند تنفيذي، ر�سالة دكتوراة، جامعة القاهرة ، 2011م، �س300 

وما بعدها. 
25 -  واأن الفكر اأم اأن يكون فكر تقدم: ويعني اأننا نعرف ما نريد ومن اأين نبداأ، اأو فكر تخلف: ويعني اأننا نعرف ما ل نريد، 
ول نعرف ما نريد، اأو فكر متخلف عن فكر التقدم، ويعني: اأننا نعرف ما نريد ولكن ل نريد .انظر: د. هيكل اأحمد عثمان: ظاهرة 
غياب املركز الد�ستوري للق�ساء تعي�س جتذرًا اأم اأفول، ومقال كيف نحمي املركز الد�ستوري للق�ساء �سحيفة اجلمهورية، مقال من�سور 
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بتمثيله���ا املعربين عن اإرادته���ا، واإمنا يجب اأن تكون ال�سرعي���ة الد�ستورية هي ال�سمان 
الأعلى ل�سيادة القانون على �سلطات الدولة، وبها  يتم تنظيم ال�سلطة وممار�سة اأعمالها 
يف اإط���ار امل�سروعي���ة. ويدع���م الق�ساء مب���داأ ال�سرعية الد�ستورية من خ���الل ا�ستقالله 
وح�سانت���ه لت�سبح القاع���دة القانونية حمورا ل���كل �سلطة، ورادعا �س���د العدوان عليها 
بحي���ث ت�سب���ح ال�سرعية الد�ستوري���ة تعك�س حقيقة النظ���ام ال�سيا�س���ي للدولة، وهي يف 

الدولة القانونية ترتبط كل الرتباط بالنظام الدميقراطي وب�سيادة القانون. 
- اأن ذل���ك الفكر  جع���ل قواعد الد�ستور تخدم تركيز ال�سلطة يف يد فرد اأو جماعة 
معينة، ول تخ�س���ع فيها ال�سلطة احلاكمة ملبداأ ال�سرعية الد�ستورية التي تعد ال�سمانة 
حلماية احلقوق واحلريات والعدالة، ومل يجعل ال�سمو للد�ستور  داخل النظام القانوين 

يف الدولة، واإمنا ال�سمو للمركز الد�ستوري لرئي�س الدولة.
- اأن ذل���ك الفكر، واإن حدد �سلطات وم�سئوليات للمراكز القانونية؛ لكنه اأفرط يف 

تقييده لل�سمانات التي تفر�س اجلزاءات يف حالة الإخالل بامل�سئوليات.
- اأن ذل����ك الفك����ر مل ُيوجد حكومة دول����ة، واإمنا حكومة نظ����ام  ل حتتكم ملبداأ 

ال�سرعية الد�ستورية.
وه���ذه النتائج توؤكد اأن الفكر الذي ح���دد  فكرة الدولة واعترب اليمن دولة ب�سيطة، 
وجعل نظام احلكم نظامًا خمتلطًا –اإل اأن تغول املركز الد�ستوري لرئي�س اجلمهورية، 
جع���ل نظ���ام احلك���م يف الواقع العمل���ي، يت�سم بخ�سائ����س احلكم الدكتات���وري الذي 
ي�ستاأثر وي�ستويل فيه احلاكم على �سلطات الدولة، وترتكز فيه ال�سلطة يف يد فر د، من 
خ���الل اإقامة نظام نيابي �س���وري يحركه كالدمية باأ�سابعه، وي�سل يد املجل�س عن اأداء 
وظائف���ه، وي�سري في���ه ال�سلطة الق�سائية وفقًا لأهدافه  اخلا�س���ة، ويحكم قب�سته على 
ال�سلط���ة التنفيذية �سواء من خالل تو�سي���ع اخت�سا�سات رئي�س اجلمهورية، اأو �سورية 

وظائف احلكومة، وبذلك ي�ستاأثر على كافة �سلطات احلكم فعليًا.
وللت�سلي���ل، اع���رتف ذلك الفكر من خ���الل الد�ستور، باأن الق�س���اء �سلطة م�ستقلة 
ق�سائي���ًا ومالي���ًا واإداري���ًا، وافرت�س اأنه ل يج���وز لأي جهة التدخل يف �سئ���ون الق�ساء، 
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اإ�ساف���ة اإىل تخل���ي رئي�س اجلمهوري���ة عن رئا�سة جمل����س الق�س���اء، واعترب ذلك من 
مظاهر تاأكيد ا�ستقالل الق�ساء.

و م���ا يوؤكد  ذلك؛ وج���ود بع�س  الن�سو�س القانونية الت���ي تنتق�س من ذلك املركز 
الد�ست���وري للق�س���اء وتخ���دم وتتف���ق م���ع �سمات نظ���ام احلك���م ال�ستب���دادي الذي ل 
يه���دف اإىل العدالة، واأبرز مثال على ذلك اأن تعي���ني الق�ساة وعزلهم مرتبط مب�سيئة 
احلاك���م، وما يقطع ب�سحة ذلك هو كون املرك���ز الد�ستوري والقانوين لرئي�س الدولة، 
وال���ذي يفرت����س اأن يكون جم�سدًا لفك���رة املركز الد�ستوري للدول���ة، وميار�س �سلطاته 
و�سالحيات���ه مبا يخ���دم ر�سالة الدولة، اإل اأن هذا املركز اأ�سبح اأعلى من مركز الدولة 
والق�س���اء، وميار�س �سلطات بدون م�سئولي���ات، بل ومينع الق�ساء من ممار�سة وظيفته 
م���ن خالل  تقييد الإحالة اإىل الق�ساء مبوافقته. وم���ا يوؤكد ذلك اأن املركز الد�ستوري 
لرئي����س اجلمهورية، ورغم تخليه عن رئا�س���ة املجل�س الأعلى للق�ساء؛ اإل اأن ال�سلطات 
التي ميلكها مثل حق التعيني والعزل وحق منع الإحالة للق�ساء، اأو تقييد امل�سئوليات اإل 
مبوافقت���ه، وهو املحدد لوظائف ال�سلطات الثالث  ومداها، ومبا يخدم ا�ستمرار نظام 
احلكم الفردي ال�ستبدادي، كل ذلك يتاأكد معه اأن فكر الدولة النظري والعملي الذي 
يخ���دم فكرة تركيز ال�سلطة يف ي���د فرد واحد اأو جماعة، ول يهدف العدالة، هو املغيب 

للمركز الد�ستوري للق�ساء. 
وبالرغم من وجود الن�س الد�ستوري الذي يفيد اأن الق�ساء �سلطة م�ستقلة ق�سائيا 
وماليا واإداريا،والن�س الذي ي�سري اإىل وجود جمل�س ق�ساء يدير �سئون الق�ساء، اإل اأن  
تغ���ول املركز القانوين لوزير العدل على  اخت�سا�سات جمل�س الق�ساء،)26(. اأجهز على 

تلك ال�سمانة الد�ستورية التي اأ�سار اليها ن�س املادة 152 من الد�ستور.
26 -  من خالل اخت�سا�ساته الوا�سعة التي يعطيها له القانون، واملتمثلة يف حق الإ�سراف الإداري واملايل والتنظيمي على جميع 
اإ�سافة  املحاكم، والتي متنحه �سلطة الرت�سيح والتعني والنقل والندب للق�ساة، و�سلطة ندب رئي�س التفتي�س ونائبه وق�ساة الهيئة، 
لدوره يف توقيع بع�س اجلزاءات على الق�ساة، مثل جزاء التنبيه والذي يرتتب عليه اآثار خطرية يف حق القا�سي للرتقية، و�سلطته يف 
جمال احلقوق املالية للق�ساة، و�سلطاته يف اإن�ساء املحاكم وحتديد عدد اأع�سائها ودوائرها و�سعبها، و�سلطته يف الدعوى التاأديبية 
على الق�ساة واأع�ساء النيابة. وهذه ال�سور املختلفة ملظاهر تدخل ال�سلطة التنفيذية يف ال�سلطة الق�سائية، وما ينتج عنه من اآثار 
�سلبية على العدالة تقت�سي اإعادة النظر يف وظائف املركز القانوين لوزير العدل وحدودها، من خالل اإنهاء اأي �سلطات، يرتتب عليها 

امل�سا�س املبا�سر على ر�سالة الق�ساء، وتوؤدي اإىل طول املدى الزمني للو�سول للعدالة الق�سائية.
 انظر :د. رجب حممد عبد اهلل العزب: العالقة بني رئا�سة الدولة والق�ساء، مرجع �سابق،�س342-320. 
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 ب���ل اإن م���ا يوؤك���د غياب وظائ���ف ال�سمانة الد�ستوري���ة الواردة يف  امل���ادة 152 من 
اأن للق�س���اء جمل�س ق�ساء؛ هو الواقع الذي يك�سف عن غي���اب ر�سالة جمل�س الق�ساء، 
والآلي���ات الدميقراطية  لتكوينه، وغي���اب ال�سفافية يف قراراته، وغي���اب الرقابة على 
اأعمال���ه، وامل�سئولي���ة ع���ن اأعمال���ه، وغي���اب فك���ر الإدارة الق�سائية العلمي���ة والهيكل 
التنظيمي لل�سلطة الق�سائي���ة، وغياب الأهداف، والتخطيط والرقابة والتوجيه، وفوق 
ذل���ك غياب املعلومة الدقيق���ة عن ر�سالته، ونتج عن ذلك غي���اب �سمانات ال�ستقالل 
املهني، وغياب وظائف ال�ستقالل الإداري، وحتكم احلكومة مبيزانية الق�ساء ب�سورة 
جعل���ت من ذلك الن�س الذي ي�س���ري اإىل ال�ستقالل مفرٌغ من م�سمونه، وغياب التزام 

الدولة بتقدمي خدمة العدالة الق�سائية بجودة عالية.

الفرع الثاني
المش�كالت المترتب�ة عل�ى غي�اب وظائ�ف الضمانات 

الدستورية في الدستور اليمني الحالي.

معل���وم اأنه ب�سبب ق�سور ال�سمان���ات الد�ستورية يف الد�ست���ور اليمني احلايل، نتج 
غي���اب مفهوم ر�سالة  ال�سلطة الق�سائية، واملركز الد�ستوري للق�ساء، وغياب ا�ستقالل 
الق�س���اء والآلي���ات العملية لتج�سيد ال�ستق���الل، وغياب التج�سي���د احلقيقي لوظائف 
مب���داأ الف�سل ب���ني ال�سلطات، ومل ينتج عن ذل���ك ت�سلط فكر ال�سلط���ة التنفيذية على 
فك���ر الإدارة الق�سائية، وعدم قيام جمل�س الق�ساء بوظائف)27(، واإمنا نتج عنه غياب 

27 -  وتتاأكد ق�سية تدخل ال�سلطة التنفيذية على فكرة الإدارة الق�سائية ب�سورة وا�سحة من خالل املركز الذي ي�سغله وزير العدل 
يف الإدارة الق�سائية، و�سالحياته و�سلطاته التي تطال �سئون العدالة والق�ساة والنيابة العامة، �سواء من الناحية املالية اأو الإدارية اأو 
التنظيمية، فال يوجد �ساأن مهما �سغر من ال�سئون الق�سائية؛ اإل ولوزير العدل فيه �سورة من �سور التدخل، لأن اإدارة اأي عمل يعني 
التدخل يف �سئونه. وما يوؤكد ذلك هو تبعية وزير العدل لل�سلطة التنفيذية، حيث يقوم بتنفيذ توجيهاتها و�سيا�ساتها يف اإدارة �سئون 
العدالة، وبالتايل فاإنه يف كل اأعماله وت�سرفاته �سيكون اأكرث ميوًل للجهة التي تعينه، مما ينعك�س �سلبًا يف مواجهة ال�سلطة الق�سائية، 

انظر امل�ست�سار: طارق الب�سري: الق�ساء امل�سري بني ال�ستقالل والحتواء، �س41.
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املفه���وم العلمي لالإ�سالح املوؤ�س�سي والتنظيمي والق�سائ���ي، وجود كثري من امل�سكالت 
التي تودي اإىل طول املدى الزمني للتقا�سي، وتعرث التنفيذ الق�سائي، و�سريورة العدل 
الق�سائ���ي مطلب ع�سري املنال) 28(. وهذه امل�سكالت توؤكد ق�سور ال�سمانات الد�ستورية 

التي تكفل الآتي:
- تاأم���ني  ا�ستق���الل ال�سلط���ة الق�سائية من ال�سغ���وط ال�سيا�سي���ة، وتاأثري �سلطات 
الدول���ة  الأخ���رى عليها، اأو حتول ب���ني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعي���ة وممار�سة اأية 
وظيف���ة ق�سائي���ة اأو التدخل يف اإجراءات الق�ساء، اأو �س���ريورة الق�ساء �سلطة م�ستقلة 
تق����ف على قدم امل�ساواة مع ال�سلطتني الأخري���ني  للدولة )الت�سريعية والتنفيذية (، اأو  
الت���ي ت�سمن ا�ستقالل القا�سي الفرد وعدم قابليته للع���زل، وحظر اإن�ساء اأي جلان اأو 
حماك���م ذات طبيعة خا�سة اأو موؤقت���ة خارج اإطار ال�سلطة الق�سائية ملحاكمة اأ�سخا�س 
معين���ني اأو للنظر يف ق�سايا حمددة، اأو التي متنع امل�سرع اأن يتدخل يف وظيفة الق�ساء 
بحظر التدخل فيما يكون الق�ساء  قد ح�سمه من منازعات، اأو التي حتظر اإلغاء حكم 
ق�سائ���ي، اأو عدم  تنفيذه، اأو وقفه، وبوجه عام حظ���ر امل�سا�س بحجية ال�سيء املق�سي 
في���ه. لي�س  للم�سرع التدخل يف وظيفة الق�ساء بنقد حك���م �سادر من الق�ساء، اأو التي 
حتظر على امل�سرع التدخل يف تنظيم الق�ساء اإذا كان الق�سد منه النيل  من ا�ستقالله 
اأو العت���داء عليه، ويحظ���ر العتداء الت�سريعي على حق التقا�س���ي  باإخراج منازعات 

معينة من ولية الق�ساء.- اأن يكون الق�ساء جهة حمايدة.
اأو التي تفر�س عدم خ�سوع الق�ساة يف ترقياتهم لل�سلطة التنفيذية.

وتبدو مظاهر هذا التغول للمركز القانوين لوزير العدل على اخت�سا�سات جمل�س الق�ساء، من خالل اخت�سا�ساته الوا�سعة التي 
يعطيها له القانون، واملتمثلة يف حق الإ�سراف الإداري واملايل والتنظيمي على جميع املحاكم، والتي متنحه �سلطة  الرت�سيح والتعني 
والنقل والندب للق�ساة، و�سلطة ندب رئي�س التفتي�س ونائبه وق�ساة الهيئة، اإ�سافة لدوره يف توقيع بع�س اجلزاءات على الق�ساة، مثل 
جزاء التنبيه والذي يرتتب عليه اآثار خطرية يف حق القا�سي للرتقية، و�سلطته يف جمال احلقوق املالية للق�ساة، و�سلطاته يف اإن�ساء 
املحاكم وحتديد عدد اأع�سائها ودوائرها و�سعبها، و�سلطته يف الدعوى التاأديبية على الق�ساة واأع�ساء النيابة. وهذه ال�سور املختلفة 
ملظاهر تدخل ال�سلطة التنفيذية يف ال�سلطة الق�سائية، وما ينتج عنه من اآثار �سلبية على العدالة تقت�سي اإعادة النظر يف وظائف 
املركز القانوين لوزير العدل وحدودها، من خالل اإنهاء اأي �سلطات، يرتتب عليها امل�سا�س املبا�سر على ر�سالة الق�ساء،وتوؤدي اإىل 
طول املدى الزمني للو�سول للعدالة الق�سائية. انظر: د. رجب حممد عبد اهلل العزب: العالقة بني رئا�سة الدولة والق�ساء، مرجع 

�سابق،�س342-320. 
28 - اأنظر د. 
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حماية مرتب القا�سي.  -
- وج���ود نظام خا����س مل�سئولية الق�س���اة التاأديبية واملدنية، اأو الت���ي ت�سمن وجود 
رقاب���ة ق�سائية د�ستورية فعالة على الأعمال الت�سريعية، اأو ت�سمن عدم تدخل ال�سلطة 
الت�سريعي���ة يف وظيفة الق�س���اء، حيث ميكن ت�سور هذا التدخ���ل يف اأحكام الق�ساء اأو 
يف تنظي���م الق�س���اء اأو يف حق التقا�سي اأو الت���ي تكفل حياد القا�س���ي، وحتظر انتماء 
القا�س���ي اإىل �سيا�س���ة حزبي���ة اأو ممار�سة ن�س���اط  �سيا�س���ي، اأو انحي���ازه اإىل �سيا�سة 
طائفي���ة، اأو التي تكفل اختيار الكفاءة من الق�س���اة، واحل�سانة وخا�سًة عدم القابلية 
للع���زل، والنظام املايل والإداري اخلا�س بالرتقية والنقل والتاأديب، وقواعد احلياد يف 
مواجه���ة اخل�سوم، اأما ال�ستقالل الوظيفي للق�ساء فيتاأمن من خالل: عدم حت�سني 
اأي عم���ل من اأعمال �سلط���ة الدولة من رقابة الق�ساء، وع���دم تدخل كل من ال�سلطتني 

الت�سريعية والتنفيذية يف عمل الق�ساء، و�سمان احرتام حجية الأحكام وتنفيذها.
ب���ل اإنه ب�سبب ق�س���ور هذه ال�سمان���ات الد�ستوري���ة التي تكف���ل  وت�سمن ممار�سة 
الق�س���اء لوظائفه ك�سلطة، يف حدود مب���داأ ف�سل ال�سلطات، وت�سم���ن حماية احلقوق 

واحلريات الفردية والعدالة؛ وجدت كثري من امل�سكالت الأخرى منها: 
-  م�س���كالت متعلقة بالق�ساة، مث���ل املرتبطة بق�سور ال�سمان���ات املتعلقة بالتعني 
والتدري���ب والتفتي�س والندب، ويف كيفي���ة اختيار الق�ساة، واحل�سان���ة وخا�سًة ،عدم 
القابلية للع���زل، والنظام املايل والإداري اخلا�س بالرتقي���ة والنقل والتاأديب، وقواعد 

احلياد يف مواجهة اخل�سوم.
- م�سكالت متعلقة  بالنواحي الإدارية، مثل نق�س عدد املوظفني، وعدم التخ�س�س 
والتدريب، ونق�س امليزانية، اأما بالن�سبة للق�ساة؛ �سنجد قلة عدد الق�ساة والذين يبلغ 
عدده���م 800 قا�سيًا، اأما يف اجلوانب التنظيمية والإدارية وكفاءة وفعالية �سري العمل 
يف اجله���از الق�سائي؛ هناك الكثري من امل�سكالت التنظيمية والإدارية والتي توؤثر على 

مرونة العمل بالن�سبة لكل من املوظفني  والق�ساة.  
- م�سكالت يف الإجراءات وكرثة اللوائح، وع�سف املديرين، و�سغوط العمل، ونق�س 
يف مكاتب املوظفني وال�سو�س���اء وقلة الرتكيز، وعدم ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة، 
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والعتماد عل���ى العمل اليدوي، واإ�ساعة الكثري من الوقت واجلهد والتعر�س لالأخطاء 
�سواء املق�سودة اأو غري املق�سودة. 

- م�س���كالت تعوق فعالية �س���ري العمل مثل كرثة الق�سايا، وقلة عدد الق�ساة، وعدم 
تخ�س����س القا�سي، وعدم وج���ود التدريبات املنا�سبة، وع���دم ا�ستخدام التكنولوجيا، 
فجميعه���ا م�ساكل جتتمع مع���ًا لتعوق فعالية ومرون���ة �سري العملي���ة الق�سائية، وهناك 
عالقة بني اجلوانب التنظيمية والإدارية، والتي توؤثر بال�سلب على كفاءة وفعالية العمل 

يف اجلهاز الق�سائي. 
- م�س���كالت متعلقة بتوجه���ات ومنطلقات ال�سلط���ة التنفيذية عل���ى اأداء العاملني 
باجلهاز الق�سائي، فهناك عالقة بني توجهات ومنطلقات ال�سلطة التنفيذية على اأداء 
العامل���ني يف اجله���از الق�سائي، �سواء بالن�سبة للموظف���ني اأو للق�ساة، وهذه امل�سكالت 
املتع���ددة ي�سه���د عليه���ا الواقع، وميك���ن م�ساهدته���ا بالعني املج���ردة، �س���واًء املتعلقة 
بالن�سو����س، اأو البني���ة التحتية للق�س���اء، اأو يف التكوين القانوين واملهن���ي للق�ساة، اأو 
املتعلق���ة باأع���وان الق�ساء، بل اإن ه���ذه امل�س���كالت مل توؤكد غياب وظائ���ف ال�سمانات 
الد�ستورية، وغياب الإرادة حلماية ر�سالة الق�ساء، واإمنا جعلت الإ�سالحات  املختلفة 
�س���واء يف اإن�ساء حماك���م  متخ�س�سة، واإدارات متخ�س�س���ة، ل  توؤثر ب�سكل فعلي على 
�سرعة الف�سل يف الق�سايا، ومل ت�ستجب حلاجات املواطن من الناحية الكيفية، فمازال 
هن���اك تكد�س للق�ساي���ا يف املحاكم املختلفة، والتي ت�ستمر لع���دد من ال�سنني، ومل يتم 

الف�سل فيها ب�سبب امل�ساكل املختلفة واملتعددة واملذكورة �سابقًا.
وه���ذه امل�سكالت تك�سف وتوؤك���د اأن الإ�سالحات التي اأدخلت على اجلهاز الق�سائي 
كان لها تاأثرٌي طفيٌف على عمل القا�سي، ومل ترتك اآثرًا وا�سحًا �سواء بالن�سبة للعاملني 

اأو املواطنني. 
كم����ا اأن ه����ذه  امل�س����كالت ال�سالف الإ�س����ارة اإليها ل تظهر وج����ود ق�سور يف فكرة 
ال�سمان����ات الد�ستورية يف اإطار الد�ست����ور اليمني، واإمنا  توؤكد اأهمية و �سرورة وجود 
�سمان����ات د�ستوري����ة حقيقية، حت����دث ثورة حقيقي����ة يف ر�سالة الق�س����اء وحتقق ثورة 
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الة لرفع كفاءة  العدال����ة الق�سائية ) 29(. وتوؤدي وجود �سمان����ات د�ستورية حقيقية وفعَّ
الأداء ،وحت�س����ني اخلدم����ة العامة ،لأن ج����ودة اخلدمة تعك�����س اإىل اأي مدى تتفق مع 
الأهداف التي من اأجلها مت تقدمي هذه اخلدمة، وتتفق كذلك مع حاجات ومتطلبات 

م�ستخدمي اخلدمة .

الفرع الثالث
أنواع الضمانات الضرورية

 لرسالة القضاء في الدستور الجديد

معلوم اأن حتقيق العدالة الق�سائية يفر�س  الهتمام بكافة ال�سمانات التي ت�سمن 
التغطي���ة الكامل���ة للخدم���ة وال�ستجابة للمواطن���ني، واأن حتقيق ذل���ك يقت�سي عملية 
تطوير �ساملة يف جهاز العدالة والأجهزة املعاونة له، ويتم ذلك عن طريق تغيري �سلوك 
اجله���از الق�سائي، وتغيري عالقته مع البيئة املحيطة ب���ه، وكذلك حتقيق ال�ستقاللية 
التامة للجهاز الق�سائي �سواء يف القواعد املالية والإدارية، اأو املالية التي حتكمه حتى 
يكون بعيدًا عن اأ�سلوب  الإدارة احلكومية املت�سم باجلمود، مع اتباع النظم التكنولوجية 

احلديثة يف الأر�سفة والإدارة، واإجراء الإ�سالح املوؤ�س�سي والتنظيمي.
وم���ن اأجل اأن تتمكن ال�سلط���ة الق�سائية من تقدمي خدمة العدالة الق�سائية بجودة 
عالي���ة؛ ف���اإن ذلك يفر����س �سرورة وج���ود كافة ال�سمان���ات الد�ستوري���ة، والتي حتقق 

29 -  التي تعني اإحداث التغري اجلذري يف ر�سالة الق�ساء، وهذه الثورة لن تتحقق من خالل تغري بع�س الأ�سخا�س، اأو احل�سول 
على بع�س احلقوق، واإمنا من خالل ر�سالة الإ�سالح الق�سائي الذي يفرت�س اأن يوؤدي  اإىل  حماية مبداأ ال�ستقالل والنزاهة والكفاءة 
التي تغيب  للم�سكالت  الت�سخي�س  يتم  الق�ساء ال�سالح، ومن خالله  اأر�سية فكرية نبني عليها مبادئ حتكم  والفعالية، من خالل 
ر�سالة املركز الد�ستوري للق�ساء، ثم  تفعيل كافة الو�سائل القانونية والد�ستورية والأخالقية واملجتمعية، وح�سد الطاقات للو�سول 
اإليها. ومن اأهم تلك الو�سائل  الالزمة للدفاع عن ثقافة وقيم العدالة الق�سائية،  تطوير فكرة الإدارة الق�سائية وفكرها اأو ر�سالة 
ثورة  اأهداف  كافة  اإىل حتقيق  للو�سول  الطاقات  كافة  اإىل ح�سد  توؤدي  لذلك  اإيجاد �سمانات  وتفعيلها من خالل  الق�ساء،  جمل�س 

العدالة الق�سائية باأقل جهد وزمن .
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وتع���زز ر�سالة املركز الد�ستوري للق�ساء، وال�سمانات ال�سرورية حلماية ر�سالة املركز 
الد�ستوري للق�ساء وهي:

اأ - ال�سمان���ات الت���ي حتقق مب���داأ الف�سل  ب���ني ال�سلطات، وال�ستقالل ع���ن ال�سلطات 
الد�ستورية الأخرى، ون�سمن معها من خالل الن�س يف الد�ستور، ال�ستقالل للق�ساء 
عن ال�سلطات الد�ستورية الأخرى،  واخت�سا�س الق�ساء دون غريه بالف�سل يف كل 
عوار����س النظام القانوين، والتي تعطل فاعليته، وانعدام الخت�سا�س  لل�سلطتني 
التنفيذي���ة والت�سريعي���ة. وباملقاب���ل؛ حتظر على الق�س���اء اإ�سدار عم���ل ت�سريعي 
اأو تنفي���ذي، باإ�س���دار فت���اوى اأو اآراء ا�ست�سارية لل�سلطة التنفيذي���ة، لأن من �ساأن 
ذل���ك فتح باب خطري للعدول عن ا�ستق���الل الق�ساء، اإ�سافة اإىل اإيجاد �سمانات 

د�ستورية تنهي تغول املركز القانوين لوزير العدل على ال�سلطة الق�سائية.
ب - ال�سمان���ات التي حتقق مب���داأ ال�ستقالل املايل، حيث ل يكف���ي اأن ين�س الد�ستور 
على ال�ستقالل املايل؛ واإمنا يجب اأن ُين�س يف الد�ستور على التزام الدولة بتوفري 
كاف���ة املوارد الكافية، وحتدي���د ن�سبة من املوارد ل�سال���ح الق�ساء، تكفي  لتقدمي 
جودة يف خدمة العدالة الق�سائية، واإيجاد �سمانات د�ستورية تلزم الدولة بتوفري 
املوارد الكافية لتمكني ال�سلطة الق�سائية من اأداء وظائفها على النحو ال�سحيح.

ت - ال�سمان���ات التي حتقق ال�ستقالل الإداري. والت���ي ل يكفي لتحقيقها اأن ُين�س يف 
الد�ست���ور على ال�ستق���الل الإداري من خالل وجود جمل����س للق�ساء ُيعني ب�سئون 
الق�س���اة، واإمنا يجب اأن يحدد اآليات دميقراطية لت�سكيله، وو�سائل للرقابة عليه، 
كم���ا يجب اأن يتم ت�سكيل جمل�س الق�ساء بالنتخاب م���ن بني الأقدمية والكفاءة، 
وم���ن خالل اجلمعية العامة للق�س���اة اأوًل، ثم من خالل �سلطة منتخبة، وبتحديد 

مدة الع�سوية يف جمل�س الق�ساء.
ث - اإيج���اد �سمانات د�ستورية ت�سمن وجود فكرة وفكر الإدارة ال�سرتاتيجية الالزمة 
للتطوير املوؤ�س�سي والتنظيمي، واتباع املنهج العلمي يف الإ�سالح الق�سائي، واتباع 
اأ�س���ول الإدارة العلمية، وال�ستفادة من البح���وث العلمية التي ت�سخ�س م�سكالت 
العدالة الق�سائية، واملوؤمترات ال�سنوية، والنفتاح على املجتمع املدين يف الو�سول 
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اإىل املعلوم���ات الدقيق���ة الت���ي ت�ساعد على ال�ستخ���دام الفعال للم���وارد الب�سرية 
واملادي���ة يف الو�س���ول اإىل حتقي���ق كافة اأهداف ث���ورة العدال���ة الق�سائية. وتوفري 
امل���وارد املالية الكافي���ة لأداء ر�سالته، ودمج التفتي�س الق�سائ���ي للنيابة واملحاكم 

واإحلاقه هو واملعهد العايل للق�ساء مبجل�س الق�ساء.
ج - �سمان���ات حتق���ق ال�ستق���الل ال�سخ�س���ي والوظيف���ي للقا�س���ي من خ���الل تطوير 
ال�سمانات الد�ستورية التي حتدد �سن التقاعد، ومبادئ الرتقية والنقل، وحت�سر 
النت���داب لأعمال لي����س لها عالقة بوظيف���ة الق�ساء، ومب���ادئ للتعيني تقوم على 
اح���رتام القدمي���ة والكفاءة، واإيج���اد �سمان���ات د�ستورية متنع خ�س���وع الق�ساة 

للرقابة الإدارية، وُتوجد نظم مراقبة من ذات الق�ساء.
ح - اإيج���اد �سمانات د�ستورية جتعل الأ�سخا�س الذين ُيختارون ل�سغل منا�سب ق�سائية 
اأ�سخا�س���ًا يت�سمون بالنزاه���ة والقدرة، ولديهم اخل���ربة اأو املوؤهالت املنا�سبة يف 
القانون، ويجب اأن ت�سمن اأية طريقة لختيار الق�ساة بغية تعيينهم يف منا�سبهم؛ 
عدم تعيني الق�ساة بدوافع غري م�سروعة، و�سمانات متنع التمييز �سد اأي �سخ�س 
ب�سب���ب الع���رق اأو اللون اأو نوع اجلن����س اأو الدين اأو ال���راأي ال�سيا�سي عند التعيني 

للق�ساة، اأو عند اختيار الق�ساة لتعيينهم يف تلك املنا�سب.
خ - اإيج���اد �سمانات حتمي مبداأ النزاهة واحلياد، من خالل اإيجاد �سمانات د�ستورية 
حتظ���ر النتماء احلزبي، اأو النتماء للموؤ�س�سات التي تتعار�س وظائفها مع ر�سالة 
الق�ساء، و�سمانات متنع النقل للق�ساء من املوؤ�س�سات الأمنية وغريها، واأن يكون 

الدخول للق�ساء عن طريق املعهد العايل للق�ساء.
د -  اإيجاد �سمانات د�ستورية  تكفل حتقيق الق�ساء اجلنائي لوظائفه من خالل حماية 
املرك���ز الد�ست���وري للنائب الع���ام والنيابة العام���ة، واإنهاء تبعيته���ا لوزير العدل 
واحلكوم���ة، والتزام الدولة بتوفري كاف���ة الإمكانيات لتحقيق حماكمة عادلة، كما 
يجب اأن توجد �سمانات جتعل نظام ترفيع الق�ساة، ي�ستند  اإىل عنا�سر مو�سوعية، 
ل �سيم���ا القدرة والنزاهة واخلربة، واأن تك���ون للق�ساة ح�سانة �سخ�سية من اأية 
دعاوى مدنية ُيطالبون فيها بدفع تعوي�سات مالية عن اأ�سرار نتجت عن ت�سرفات 



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 42

غري �سليمة، اأو عن تق�سري يف ممار�ستهم وظائفهم الق�سائية، ووجود ال�سمانات 
ل يخ���ل اأو يوؤث���ر على اأية اإج���راءات تاأديبي���ة اأو على اأي ح���ق يف ال�ستئناف اأو يف 
املطالب���ة بتعوي�س من الدولة، وفقًا للقانون الوطن���ي، و�سمانات ت�سمن اإن�ساف 
القا�سي ب�سرعة من اأية تهمة اأو �سكوى ب�سفته الق�سائية واملهنية، وذلك مبوجب 
اإجراء قان���وين منا�سب، وت�سمن للقا�سي احلق يف حماكم���ة من�سفة، ُيراعى يف 
مراحلها الأولية املعنية بفح����س امل�ساألة والنظر فيها، واللتزام بال�سرية، اإل اإذا 
طل���ب القا�س���ي خالف ذلك. �سمان���ات جتعل الق�ساة ل يخ�سع���ون للتوقيف عن 
العم����ل موؤقتًا ول يف�سلون م����ن منا�سبهم اإل لأ�سباب تتعل����ق بعدم قدرتهم على 
اأداء وظائفه����م اأو ب�سبب �سلوك غ����ري منا�سب، وتفر�س البت يف جميع اإجراءات 
التاأدي����ب اأو التوقيف عن العمل ب�سورة موؤقتة اأو اإجراءات الف�سل، وفقًا ملعايري 
ال�سل����وك الق�سائ����ي الرا�سخ����ة، و�سمانات تكف����ل للق�ساة الطع����ن يف القرارات 
ال�س����ادرة بالع����زل اأو غريه من اجل����زاءات اأم����ام هيئة م�ستقلة، كم����ا  يجب اأن 
ي�سم����ن الد�ست����ور على نحو منا�سب م����دة عمل القا�سي يف من�سب����ه وا�ستقالله 
واأمن����ه ومكافاأة منا�سبة له وظروف خدمته ومعا�����س تقاعده، و�سن التقاعد له، 
واأن يبق����ى الق�ساة يف منا�سبهم، �س����واًء كانوا معين����ني اأو منتخبني، وميار�سون 
مه����ام عملهم حت����ى �س����ن التقاعد الإجب����اري اأو حت����ى انتهاء م����دة تعيينهم يف 

املن�سب، اإذا كانت هذه املدة حمددة.
ذ - �سمان���ات تع���زز مبداأ الفاعلية والكف���اءة من خالل تطوير ال�سمان���ات الد�ستورية 
املتعلقة برقابة املحكمة العليا، ورقابة التفتي�س الق�سائي، وتبعيته ملجل�س الق�ساء، 

واإيجاد �سمانات د�ستورية تكفل تي�سري اإجراءات التقا�سي.
ر - اإيجاد �سمانات د�ستورية تتعلق بتحديد م�سئوليات الدولة املرفقية عن اأعمال الق�ساة.

ز - اإيج���اد �سمانات د�ستوري���ة تلزم الدولة بتحديد ر�سالة املعه���د العايل للق�ساء ،مبا 
يخدم جودة عالية يف خدمة العدالة الق�سائية.

����س - �سمان���ات د�ستوريه ت�سم���ن زيادة العتم���ادات املالية لل�سلط���ة الق�سائية، ورفع 
مرتب���ات الق�ساة، وتوفري امل�سكن والرعاي���ة ال�سحية، وكل الو�سائل التي تتطلبها 
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ارتقائه���م بر�سالتهم، وتفعيل مب���داأ القدمية والكفاءة من خالل اإعادة النظر يف 
فك���رة التفتي����س الق�سائي الذي ن�سم���ن خالله كفالة حقوق الق�س���اة، واإلزامهم 
بواجباتهم، واحلياد يف اإج���راءات التحقيق والتاأديب لهم، ون�سمن معه التناف�س 

امل�سروع بينهم والو�سول اإىل فن الق�ساء.
����س - اإيجاد �سمانات د�ستورية تكفل للق�ساء وج���ود  �سرطة ق�سائية ت�ساعد يف حماية 

ر�سالة الق�ساء.
����س - اإيج���اد �سمانات د�ستوري���ة تكفل للق�ساة حري���ة ت�سكيل جمعي���ات للق�ساة متثل 
م�ساحله���م، وتعزز تدريبهم املهني، وحتمي ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية، وجتعل 

نادي الق�ساة ل يخ�سع لل�سئون الجتماعية)30(.
����س - �سمانات د�ستورية ت�سم���ن تفعيل وظائف املجتمع املدين، وم���ن خاللها ن�سمن 
�سفافي���ة اأعم���ال جمل�س الق�س���اء، ونعزز من خالل���ه الوجود الفعل���ي لل�سمانات 

الكفيلة بعدم انحرافه عن ر�سالته.
ط - �سمان���ات لتحقي���ق فاعلية النظام الق�سائ���ي من خالل الن����س يف الد�ستور على  

فكرة الق�ساء املوحد  املزدوج.
الن�����س يف الد�ستور عل����ى اإن�ساء فك����رة املحكمة الد�ستوري����ة واخت�سا�ساتها،  ظ - 
و�سمان����ات خا�س����ة يف فكرة الق�س����اة الد�ستوريني، والن�����س يف الد�ستور على 
اإن�ساء فكرة املحكمة الإدارية، والن�س يف الد�ستور على �سرورة تنظيم ق�ساء 

التحكيم وال�سلح القانوين.
اإيج���اد �سمانات د�ستورية حتدد نوع الرقابة التي تكفل ر�سالة الق�ساء الد�ستوري  ع - 
يف ت�سحي���ح النحراف يف �سيا�سات الدولة، والت���ي حتتويها القوانني، مع حتديد 
وظائف الق�ساء الإداري د�ستوريًا، مبا ي�سمن اأداء الق�ساء لر�سالته ب�سورة متنع 

انحراف ر�سالة ال�سلطة التنفيذية. 

30 - وفقًا لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، يجب اأن يت�سمن الد�ستور �سمانات متنح احلق لأع�ساء ال�سلطة الق�سائية، �ساأنهم يف 
ذلك �ساأن املواطنني الآخرين، التمتع بحرية التعبري والعتقاد والنت�ساب والتجمع، �سريطة اأن يت�سرف الق�ساة دائمًا يف ممار�ستهم 

هذه احلقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار منا�سبهم وعلى نزاهة وا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية.
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وم���ن ال�سمانات الأخرى التي حتمي ر�سالة الق�ساء، ويجب اأن يت�سمنها الد�ستور؛ 
�سمان���ات يف الديباجة، حتى يدرك الق�س���اء طبيعة ر�سالته)31 (، واأن يت�سمن الد�ستور 
حتدي���د واجبات كافة ال�سلطات الأخرى يف متكني الق�ساء من اأداء ر�سالته، مع اإيجاد 
ن�سو����س د�ستورية ُتِع���دُّ المتناع اأو التقاع�س عن تنفيذ الأح���كام الق�سائية، والعدوان 
عل���ى ا�ستقالل الق�ساء، جرمي���ة ل ت�سقط بالتقادم، واأن يت�سم���ن الد�ستور ن�سًا بحق 
املواط���ن يف التعوي�س يف حالة الإخالل بحقه يف احلماية الق�سائية، والتزامًا د�ستوريًا 
�سريح���ًا بحق املواط���ن يف احلماية الق�سائية، وبواجب الدول���ة بتقدمي خدمة العدالة 

بجودة عالية.
وخال�س���ة الأمر هو وج���وب اأن تكفل ه���ذه ال�سمانات وج���ود اإدارة ق�سائية علمية 
ل�سئ���ون الق�س���اء، منتخب���ة ل ت���وؤدي اإىل  معاجل���ة امل�س���كالت العملية القائم���ة واإزالة 
املعوق���ات ومواطن النح���راف والف�س���اد، لرفع كف���اءة الأداء وفعاليت���ه بحيث ت�سبح 
ال�سلطة الق�سائية قادرة على تاأدية مهامها على اأكمل وجه، وت�سبح الإدارة الق�سائية 
م���ع وجود هذه ال�سمانات؛ ق���ادرة اأي�سًا على بناء وتطوير الهي���اكل واملهارات ملواجهة 
الحتياج���ات امل�ستقبلية املتج���ددة، حتى تتمكن من مواكبة عملي���ات التنمية الكاملة، 

وحتقيق اأهداف الدولة بكل فعالية.
 ويج���ب  اأن توؤدي هذه ال�سمانات الد�ستوري���ة اإىل كفالة  التغيري املن�سود يف ر�سالة 
الق�س���اء بحيث ت�سري ر�سالة الق�س���اء الأ�سا�س لتنفيذ خطط الدولة املختلفة، وحماية 

�سيادة القانون، وحتقيق العدالة، وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

31 -  حيث يجب اأن تت�سمن ديباجة الد�ستور الأهداف التي ت�سعى الأمة اليمنية لتحقيقها. واأن ين�س يف الد�ستور على  �سكل 
الدولة ونظامها ال�سيا�سي، و ر�سالتها.-اأن يت�سمن الد�ستور حتديد املبادئ والقيم الالزمة حلماية الكرامة ولتحقيق ر�سالة الإن�سان.
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النت�ائ�ج

1- اأن م�س���كالت ر�سال���ة ال�سلطة الق�سائية اأو املركز الد�ست���وري للق�ساء ،مل تك�سف 
عن غياب مبداأ �سيادة القانون، وغياب فكرة الدولة القانونية التي حتمي ر�سالة 
الإن�س���ان، واإمن���ا ك�سفت عن حقيقة تغ���ول املركز الد�ست���وري لرئي�س اجلمهورية 
على كل ال�سلطات، وغياب التج�سيد احلقيقي ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات، ومبداأ 

ا�ستقالل الق�ساء، وغياب وظائف العمل الق�سائي يف حتقيق ر�سالة الق�ساء.
2- اأن غياب ال�سمانات الد�ستورية الكافية التي تعزز وظائف مبداأ النزاهة واحلياد 
والفاعلي����ة والكفاءة، ومبداأ ا�ستقالل الق�س����اء، وتكفل التج�سيد احلقيقي ملبداأ 
الف�س����ل بني ال�سلطات، نتج عنه وجود كثري من امل�س����كالت التي اأدت اإىل طول 
امل����دى الزمن����ي للتقا�سي، وتع����رث التنفيذ، و�س����ريورة الع����دل الق�سائي مطلب 

ع�سري املنال. 
3- اأن ال�سمان���ات الد�ستورية املهم���ة والالزمة لوظائف العم���ل الق�سائي يف حتقيق 
ر�سال���ة الق�ساء، هي التي ترد يف الد�ستور، وحتقق الف�سل بني ال�سلطات، وتعزز 
وظائف مب���داأ ا�ستقالل الق�ساء والنزاهة واحلياد والكف���اءة والفاعلية، و جتعل 
العم���ل الق�سائ���ي يحق���ق وظائفه يف حماي���ة �سي���ادة القانون، وحتقي���ق العدالة 

الق�سائية بجودة عالية. 
4- اإن غي���اب فك���رة الدولة القانوني���ة ترتب علي غياب الت���زام الدولة بواجب تقدمي 
خدم العدالة الق�سائية بجودة عادلة، ونتج عنه اأن الإ�سالحات التي اأدخلت على 
اجلهاز الق�سائي كان لها تاأثرٌي طفيٌف على عمل القا�سي، ومل ترتك اأثرًا وا�سحًا 
�س���واء بالن�سبة للعاملني اأو املواطن���ني، اإ�سافة اإىل وجود كثري من امل�سكالت التي 

تغيب ر�سالة الق�ساء.
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5- اإن اإزال���ة مواطن النح���راف والف�ساد، واإزالة املعوقات الت���ي تكبل حق التقا�سي 
والنظام الق�سائي، وته���در ال�سمانات، وتعيق وظائف العمل الق�سائي وفعاليته، 
بحي���ث ت�سب���ح ال�سلطة الق�سائية ق���ادرة على تاأدي���ة مهماتها عل���ى اأكمل وجه؛ 
يقت�سي وجود ال�سمانات الد�ستوري���ة الكاملة، والالزمة لأداء الق�ساء لر�سالته، 
وت���وؤدي اإىل تعزي���ز ا�ستق���الل الق�س���اء ونزاهته،و�سم���ان حماي���ة ر�سالة املركز 

الد�ستوري للق�ساء،ونكفل معها التغيري املن�سود يف ر�سالة الق�ساء.
6- اإن فكرة النظام القانوين لليمن يجب اأن يكون نظامًا قانونيًا للعدالة، حتى ن�سمن 
من خالله و�سوح الن�سو�س الد�ستورية لر�سالة الإن�سان، ور�سالة الدولة، ور�سالة 
املرك���ز الد�ستوري للق�س���اء، وو�سوحًا يف املبادئ والقيم الت���ي توؤمن بها الدولة، 
وال�سبب يف ذلك اأنه �سوف يوؤدي حتمًا اإىل حتديد فكرة وا�سحة لر�سالة ال�سلطة 
يف خدم���ة ال�سالح امل�س���رتك لالإن�سان، ور�سال���ة املراكز الد�ستوري���ة والقانونية 

لل�سلطات ومن ميثلها، والأفراد وفكرة ال�سمانات الد�ستورية لر�سالة الق�ساء.

التوصيات

 حت���ى تتحقق اأهم ال�سمانات الالزمة حلماية ر�سالة املركز الد�ستوري للق�ساء يف 
ظ���ل اأي نظام �سيا�سي؛ نو�سي جلنة �سياغة الد�ست���ور التي �ستنبثق عن موؤمتر احلوار 
الوطني، ب�سرورة الهتمام ب�سياغة ال�سمانات الد�ستورية من خالل اإيراد الن�سو�س 
التي تعزز وظائف حق التقا�سي، ووظائف النظام الق�سائي، ووظائف مبداأ ال�ستقالل 

واحلياد والنزاهة والكفاءة والفاعلية، والن�س على  الآتي:
  اأواًل: ال�شمانــات املتعلقة بحــق التقا�شي، وا�شتقالل الق�شــاء، وحتقيق الف�شل 

بني ال�شلطات.
)1(: الق�س���اء �سلط���ة م�ستقل���ة ق�سائي���ًا ومالي���ًا واإداري���ًا ع���ن ال�سلطت���ني التنفيذية 
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والت�سريعي���ة. ويخت�س دون غ���ريه، ب�سلطة اإ�سدار الأح���كام الق�سائية يف جميع 
املنازعات واجلرائم، من خالل املحكم���ة العليا الحتادية، واملحكمة الد�ستورية 
الحتادي���ة، وحمكم���ة الق�س���اء الإداري العلي���ا، وحماكم الأقالي���م ال�ستئنافية، 
والبتدائي���ة، واملحاك���م  الت���ي يرتبها ه���ذا الد�ستور، كما يخت����س يف املنازعات 
املتعلق���ة ب�سئون اأع�سائه، ويح�سر على ال�سلط���ة الق�سائية اإ�سدار فتاوى اأو اآراء 
ا�ست�ساري���ة لل�سلط���ة التنفيذية، لأن م���ن �سان ذلك فتح باب خط���ري للعدول عن 

ا�ستقالل الق�ساء.   
)2(: ر�سال���ة الق�س���اء دعامة اأ�سا�سي���ة ل�سيادة القان���ون والعدل، واأ�سا����س للحكم يف 
الدول���ة. وا�ستق���الل الق�س���اء وح�سان���ة الق�ساة �سمانت���ان اأ�سا�سيت���ان حلماية 
احلق���وق واحلريات، ويف حماية املجتم���ع والعدالة، ور�سال���ة ال�سلطة الق�سائية، 

تتولها املحاكم على اختالف درجاتها واخت�سا�ساتها.
)3(: حق التقا�سي واحلق يف حماكمة عادلة ح�سب القانون والد�ستور حقان م�سونان 
ومكف���ولن للنا����س كافة اأمام املحاك���م العادية اأو الهيئ���ات الق�سائية التي تطبق 
الإج���راءات القانوني���ة املق���ررة ح�سب الأ�س���ول واخلا�سة بالتداب���ري الق�سائية، 
ويحظ���ر انتزاع الولي���ة الق�سائية الت���ي تتمتع به���ا املحاكم العادي���ة اأو الهيئات 
الق�سائي���ة، ويحظ���ر حت�س���ني اأي عم���ل اأو ق���رار اإداري من رقاب���ة الق�ساء، ول 
يحاكم �سخ�س اإل اأمام قا�سيه الطبيعي، واملحاكم ال�ستثنائية حمظورة، وتلغى 
الت�سريع���ات واملحاكم ال�ستثنائية املقيدة حلري���ات وحقوق الأفراد، وحلقهم يف 

اللجوء اإىل القا�سي الطبيعي، ول�سمانات حق التقا�سي.
)4(: تلت���زم الدول���ة بتقري���ب جه���ات التقا�سي و�سرع���ة الف�سل يف الق�ساي���ا.  وعلى 
قي���ام ال�سلطة الق�سائية ب���اإدارة اإجراءات الدعاوى الق�سائي���ة على نحو ي�سمن 
الإن�س���اف واحرتام حقوق الأطراف، واإعطائها حق القيام بذلك. و توفر املوارد 
الكافية لتمكني ال�سلطة الق�سائية من اأداء وظائفها على النحو ال�سحيح، وتلتزم 
الدول���ة باإيج���اد �سرطة ق�سائي���ة م�ستقلة تابع���ة للق�ساء. وتلت���زم بواجب تقدمي 

خدمة العدالة بجودة عالية. 
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ثانيا: �شمانات تتعلق بالنظام الق�شائي.
)5(: النظام الق�سائي العام للدولة هو نظام الق�ساء املزدوج، واملرتكز على الهتمام 
بالتخ�س����س يف امل�سائ���ل الد�ستوري���ة والإداري���ة والتجاري���ة والأ�س���رة واملحاكم 
القت�سادية، ويقوم على  مبداأ التقا�سي على درجتني يف كافة املنازعات، ماعدا 
املتعلق���ة بامل�سائل الد�ستورية، و ل يجوز اإن�س���اء هيئات ق�سائية ا�ستثتائية خا�سة 
اأو غري عادي���ة، ويحدد القان���ون اخت�سا�ساتها الأخرى، والإج���راءات التي تتبع 

اأمامها، وتتكون حماكم النظام الق�سائي من:
 1- حمكمة عليا احتادية، وحمكمة د�ستورية فيدرالية، وحمكمة اإدارية عليا.

2- حماكم ا�ستئناف يف الأقاليم.
اإن�سائه���ا  القان���ون  وينظ���م  ومتخ�س�س���ة،  عام���ة  ابتدائي���ة  حماك���م   -  3

الخت�سا�سات واأية م�سائل اأخري تتعلق بها.
)6(: املحاك���م م�ستقل���ة ول تخ�س���ع �س���وى للد�ست���ور والقان���ون، اللذي���ن يج���ب عليها 
تطبيقهم���ا بنزاهة، وبدون خ���وف، اأو حماباة، ول يجوز لأي �سخ�س اأو جهاز من 
اأجه���زة الدول���ة التدخل يف عم���ل املحاكم. واأي اأمر اأو حك���م ت�سدره اأية حمكمة 

ملزم جلميع من يوجه اإليهم من الأ�سخا�س واأجهزة الدولة.
)7(: تتمت���ع املحكم���ة الد�ستورية واملحكمة العلي���ا والإدارية العلي���ا، بال�سلطة الذاتية 
حلماي���ة وتنظي���م عملها، وو�سع مب���ادئ قانونية �سمن نظام القان���ون العام، مع 

مراعاة م�سلحة العدالة.
)8(: الق�س���اة م�ستقل���ون، ل �سلط���ان عليهم يف ق�سائهم لغري القان���ون، ول يجوز لأية 
�سلط���ة التدخل يف الق�ساء اأو يف �سوؤون العدالة. و �سرف الق�ساء ونزاهة الق�ساة 

وعدلهم، �سمان للحقوق واحلريات، و�سيادة القانون و اأ�سا�س للعدالة.
)9(: تلت���زم كاف���ة اأجه���زة الدول���ة، من خ���الل الإج���راءات الت�سريعي���ة وغريها من 
الإج���راءات، م�ساعدة املحاكم وحمايتها ل�سمان ا�ستقاللية ونزاهة وفعالية اأداء 

املحاكم و�سهولة الو�سول اإليها.
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)10(: املحكم���ة العلي���ا للجمهورية هي هيئة ق�سائية، ويح���دد القانون كيفية ت�سكيلها 
ويب���ني اخت�سا�ساته���ا، والإج���راءات الت���ي تتب���ع اأمامه���ا، ومتار����س عل���ى وجه 

اخل�سو�س يف جمال الق�ساء ما يلي: 
- الف�س���ل يف الطع���ون يف الأح���كام النهائي���ة وذلك يف الق�ساي���ا املدني����ة والت�ج�ارية 
واجلنائي����ة والأح�وال ال�سخ�سي�ة واملنازع���ات العمالية والتنفيذية وفقا للقانون، 
واأي اأمر اآخر ل يدخل يف اخت�سا�س الق�ساء الإداري اأو الد�ستوري، واأي اأمر اآخر 

قد يحال اإليها مبوجب قانون �سادر عن الربملان الحتادي.
)11(: املحكم���ة الد�ستوري���ة: املحكم���ة الد�ستورية العليا حار�س���ة الد�ستور، وهي جهة 
ق�سائية م�ستقل���ة، مقرها  العا�سمة، و تخت�س دون غريها بالف�سل يف د�ستورية 

القوانني واللوائح، والنظر واحلكم يف اأية م�ساألٍة تتعلق به مما ياأت�ي: 
 1- تف�س���ري الن�سو�س الد�ستورية والقانونية يف حال���ة خالفات حول مدى حدود 
احلق���وق والواجب���ات اخلا�سة باإحدى اأرف���ع الهيئات الحتادي���ة، اأو اخلا�سة 
بجه���ات معنية اأخرى كانت ق���د اأنيطت بها هذه احلقوق تبعًا لهذا القانون، اأو 

بناًء على لئحة داخلية لإحدى اأرفع الهيئات الحتادية.
2- الدع���اوى املرفوعة من املت�سرري���ن حلماية احل�ريات اأو احلرمات اأو احلقوق 

التي كفله�ا الد�ست�ور. 
3- دعاوى تنازع الخت�سا�س بني الأجهزة الحتادية الأقاليم. 

4- ل���دى اخت���الف الآراء اأو ال�سك ح���ول التواف���ق ال�سكلي واملو�سوع���ي للت�سريع 
الحت���ادي اأو ت�سريع الأقالي���م )القطري( مع هذا القان���ون الأ�سا�سي اأو حول 
تواف���ق قان���ون قطري مع قوان���ني احتادية اأخ���رى، وذلك بن���اًء على طلب من 
احلكومة الحتادية اأو اإحدى حكومات الأقاليم اأو ثلث اأع�ساء املجل�س النيابي 

الحتادي. 
5- يف حال���ة اختالف الآراء حول حقوق وواجبات الحت���اد والأقاليم، وعلى وجه 
اخل�سو����س، لدى تطبيق الت�سريع الحتادي من قبل الأقاليم، ولدى املمار�سة 

الإ�سرافية من قبل الحتاد.
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6-يف خالف���ات اأخرى تتعل���ق بق�سايا احلق العام بني الحت���اد و الأقاليم، اأو بني 
الأقالي���م املختلفة، اأو داخل اإحدى الأقالي���م، اإن مل يكن هناك طريق ق�سائي 
اآخر. بالإ�سافة اإىل ذل���ك، �ستقوم املحكمة الد�ستورية الحتادية بالتعامل مع 

الق�سايا الأخرى( التي حُتّول اإليها من خالل اأي قانون احتادي. 
7- ميك���ن الخت�سا�س للمحكم���ة من خالل قانون ُقطري )خا����س الأقاليم( اأن 
يتم حتويل اتخاذ القرار على اخلالفات الد�ستورية داخل اإحدى الأقاليم اإىل 
املحكم���ة الد�ستوري���ة الحتادية، وحتوي���ل القرار يف الق�ساي���ا التي تدور حول 
تطبي���ق الت�سريعات القطرية )يف الأقاليم( اإىل املحاكم العليا، لتخاذ القرار 

كاآخر ملجاأ ق�سائي.
8- يف حالة اعتقدت حمكمة ما باأن القانون الذي ي�ستند قرارها اإليه كونه �ساري 
املفعول خمالف���ًا للد�ستور، حينئٍذ يجب رفعه للمحكم���ة الد�ستورية، واإذا كان 
املو�سوع يدور حول امل�سا�س بد�ستور اإحدى الأقاليم، حُتول الق�سية اإىل حمكمة 
الولي���ة املخت�سة يف اخلالف���ات الد�ستورية للبت فيها، اأم���ا اإذا كان املو�سوع 
يدور ح���ول امل�سا�س بهذا القانون الأ�سا�سي؛ فيتم حتويل الق�سية اإىل املحكمة 
الد�ستورية الحتادية للب���ت فيها. وينطبق هذا كذلك عندما يدور الأمر حول 
امل�سا�س بهذا القانون الأ�سا�سي من خالل ت�سريع قطري )من اإقليم(، اأو حول 
ع���دم توافق اأحد القوانني القطرية مع اأح���د القوانني الحتادية. واإذا ظهرت 
�سك���وك يف اأح���د اخلالفات القانونية، فيم���ا اإذا كانت اإح���دى قواعد القانون 
ال���دويل تكّون جزءًا من الت�سريع الحتادي، وفيما اإذا كانت هذه القاعدة من 

�ساأنها اأن تولد حقوقًا وواجبات.
8 - احلك���م يف الته���م املوجهة �سد رئي����س اجلمهورية وال���وزراء وذوي املنا�سب 

العليا والنواب والق�ساة.
9- ويح���دد القانون اخت�سا�ساتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع اأمامها، 
ول تقبل قراراتها اأو اأحكامها اأي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل ال�سلطات 

العامة وجميع اجلهات الإدارية والق�سائية.
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)12(: املحكم���ة الإداري���ة العلي���ا: وه���ي هيئة ق�سائي���ة م�ستقلة تخت����س دون غريها 
بالف�س���ل يف كافة املنازعات الإداري���ة ومنازعات التنفي���ذ املتعلقة باأحكامه، 

وتتوىل الدعاوى والطعون التاأديبية، ويحدد القانون اخت�سا�ساته الأخرى.
)13(: النيابة العامة جزء ل يتجزاأ من الق�ساء، وهي هيئة وطنية واحدة يف اجلمهورية 
منوط بها القيام ب�سلط���ة التحقيق، ورفع ومبا�سرة الدعوى اجلنائية، ويحدد 
القان���ون اخت�سا�ساته���ا الأخرى، ويح���دد الت�سريع الوطن���ي الحتادي جميع 
الأمور املتعلقة بال�سلطة املنوط بها للنائب العام. يت�وىل النائب العام الدعوى 
العمومي���ة با�سم املجتمع، وي�سرف على �س�وؤون ال�سبط الق�سائي، وي�سهر على 
تطبي���ق القوانني اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون 
الدع����اء العام، وينظ���م اخت�سا�ساته، ويعني ال�س���روط وال�سمانات اخلا�سة 

مبن يولون وظائفه.
)14(: الدع���اء العام الع�سك���ري واملحاك���م الع�سكرية جزء من ال�سلط���ة الق�سائية، 
وت�سمله���ا الأح���كام املتعلقة به���ذه ال�سلطة، و يت���م ت�سكيل املحاك���م الع�سكرية 
وفًق���ا للقانون للتحقيق يف اجلرائ���م املتعلقة بالواجب���ات الع�سكرية اخلا�سة، 
اأو الأمني���ة التي يته���م بها اأفراد اجلي����س، ويتحمل جمل�س الق�س���اء م�سئولية 

الإ�سراف الإداري عن ال�سلطة املنوط بها لالدعاء.
)15(: النياب���ة الإداري���ة هيئ���ة ق�سائي���ة م�ستقل���ة، تت���وىل التحقي���ق ف���ى املخالفات 
املالية والإداري���ة، وحتريك ومبا�سرة الدعوى التاأديبي���ة اأمام حماكم جمل�س 
الدول���ة، واتخاذ الإجراءات القانونية ملعاجلة اأوج���ه الق�سور يف اأداء املرافق 
العامة، ويحدد القانون اخت�سا�ساته���ا الأخرى. ويكون لأع�سائها ال�سمانات 

واحل�سانات واحلقوق والواجبات املقررة لأع�ساء ال�سلطة الق�سائية.
)16(: ق�ساي���ا الدولة هيئ���ة ق�سائية م�ستقلة، تتوىل النياب���ة القانونية عن الدولة يف 
املنازع���ات، والرقابة الفنية على اإدارات ال�سئون القانونية يف اجلهاز الإداري 
للدولة، وتخت�س بالإفتاء يف امل�سائل القانونية التي يحددها القانون، ومراجعة 
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و�سياغة م�سروع���ات القوانني والقرارات ذات ال�سف���ة الت�سريعية التي حتال 
اإليه���ا، واإع���داد العق���ود التي تك���ون الدولة طرفا فيه���ا ومراجعته���ا، وت�سوية 
املنازع���ات، الت���ي تكون الدول���ة طرفا فيها، وذل���ك على النحو ال���ذي ينظمه 
القانون. ويحدد القانون اخت�سا�ساتها الأخرى. ويكون لأع�سائها احل�سانات 

وال�سمانات واحلقوق والواجبات املقررة لأع�ساء ال�سلطة الق�سائية.
)17(: التنق���الت الدوري���ة للق�س���اة واأع�ساء النيابة يج���ب اأن تكون طبًق���ا للمعايري 
الأقدمي���ة والكفاءة القائمة على معايري مو�سوعية، يتم تنظيمها وفقا لقواعد 
عام���ة يعينها القانون، ويج���ب اأن تكون مبادئ التعي���ني والرتقية والنقل تقوم  
على تقدي�س مبداأ القدمية والكفاءة، وعلى معايري التفتي�س الق�سائي املهني. 
)18(: يج���ب اأن يكون رئي�س املحكم���ة العليا والنائب العام للبالد من بني اأقدم واأكفاأ 
اأع�س���اء ال�سلطة الق�سائية يحددهم جمل�س الق�س���اء، وي�سدر بهم بناًء على 

ذلك قرار من رئي�س اجلمهورية، وملدة خم�س �سنوات.
)19(: يج���ب اأن ي���وؤدي الق�ساة قب���ل البدء يف اأداء مهام عمله���م، ق�سمًا باأنهم �سوف 
يلتزم���ون بالد�ست���ور ويحمونه، "اأق�سم باهلل العظي���م اأن اأحرتم د�ستور البالد 
وقوانينها، واأقوم بواجبي بتجرد، مدة �سغل املن�سب"، ويق�سم رئي�س املحكمة 
الد�ستورية العلي���ا واأع�ساوؤها اأمام رئي�س اجلمهورية، وبح�سور رئي�س جمل�س 
الق�س���اء ورئي�س جمل����س النواب الحت���ادي ورئي�س املحكمة العلي���ا وق�ساتها 
واملحكم���ة الإدارية العلي���ا وق�ساتها، والنائ���ب العام اأمام رئي����س اجلمهورية 

وجمل�س الق�ساء.   
)20(: يق���دم الق�س���اة اإقرارًا بذمتهم املالية اإىل هيئة خا�س���ة تابعة ملجل�س الق�ساء، 

ويخ�سعون لنظم مراقبة من ذات الق�ساء، ول يخ�سعون للرقابة الإدارية. 
)21(: احل���د الأعل���ى  لل�س���ن التقاعدي للق�س���اة ل يزيد عن �سبعني عام���ًا، ول يجوز 
اإحالته���م اإىل التقاع���د قبل نهاي���ة خدمتهم، ول يجوز نقله���م اإىل موقع اآخر، 
اأو تغي���ري منا�سبهم دون ر�ساهم، اأو كان ذلك �سد رغبتهم؛ اإل مبوجب قرار 
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�سادر من جمل�س الق�ساء، ولأ�سباب يحددها القانون، و�سريطة اإبقاء منحهم 
ورواتبهم كاملة.

 )22(: يك���ون الق�س���اة ملزم���ني باملحافظ���ة على �سر املهن���ة فيما يتعل���ق مبداولتهم 
وباملعلومات ال�سرية التي يح�سلون عليها اأثناء اأداء واجباتهم الأخرى خالف 

الإجراءات العامة، ول يجوز اإجبارهم على ال�سهادة ب�ساأن هذه امل�سائل.
)23(: ل جت���وز اإقال���ة الق�س���اة م���ن منا�سبه���م اأو اإبعاده���م عنها ب�س���ورٍة دائمة اأو 
لف���رتة حم���دودة، ول ميكن ع���زل القا�سي من من�سب���ه دون حماكمته وثبوت 
اجلرمي���ة عليه، اأو املخالف���ة التي ت�ستدعي ف�سله موؤقًت���ا اأو نهائيًا، وُينظر يف 
التهم���ة املوجهة اأو ال�سك���وى املرفوعة �سد قا�ٍس ب�سفت���ه الق�سائية واملهينة، 
وذل���ك على نحو م�ستعجل وعادل مبوجب اإج���راءات مالئمة. وللقا�سي احلق 
يف احل�س���ول على حماكمة عادلة، ويكون فح����س املو�سوع يف مرحلته الأوىل 
�سري���ًا، ما مل يطلب القا�سي خ���الف ذلك. ول يكون الق�ساة عر�سة لالإيقاف 
اأو للع���زل اإل لدواع���ي عدم القدرة اأو دواعي ال�سلوك التي جتعلهم غري لئقني 
د جمي���ع الإج���راءات التاأديبية واإج���راءات الإيقاف اأو  لأداء مهامه���م، وحُت���دِّ

العزل وفقًا للمعايري املعمول بها لل�سلوك الق�سائي.
)24(: يج���ب اأن تك���ون القرارات ال�س���ادرة ب�ساأن الإجراءات التاأديبي���ة اأو اإجراءات 
الإيق���اف اأو الع���زل قابلة لإعادة النظ���ر من جانب جهة م�ستقل���ة، ول ينطبق 
ذل���ك على القرارات الت���ي ت�سدرها املحكم���ة العليا، اأو املحكم���ة الد�ستورية 

ب�ساأن ق�سايا التهام اجلنائي وما مياثلها. 
)25(: يحظر النتماء احلزبي للق�ساة ،اأو النتماء للموؤ�س�سات التي تتعار�س وظائفها 
مع ر�سالة الق�ساء. ومينع النقل للق�ساء من املوؤ�س�سات الأمنية، وغريها، واأن 
يك���ون الدخول للق�ساء عن طري���ق املعهد العايل للق�س���اء .ويح�سر النتداب 

للق�ساة لأعمال لي�س لها عالقة بر�سالة الق�ساء. 
)26(: يتمتع الق�ساة باحل�سانة ال�سخ�سية �سد اأي دعاوى مدنية بالتعوي�س النقدي 
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عما ي�سدر عنهم اأثن���اء ممار�سة مهامهم الق�سائية من اأفعال غري �سليمة اأو 
تق�سري، واإذا اأخل الق�ساة اأثناء ممار�ستهم العمل الق�سائي بواجبات عملهم 
الر�سمي، وترتب عليه �سرر جتاه اخل�سوم اأو الغري؛ عندئٍذ تقع امل�سوؤولية من 
حيث املبداأ على عاتق الدولة يف حالة اإذا تبني اأن هذا الإخالل كان متعمدًا اأو 
حدث ب�سبب الإهمال املجحف، وذلك دون اإخالل باأي اإجراء تاأديبي اأو حق يف 
ال�ستئن���اف اأو يف احل�سول على تعوي�س م���ن الدولة، وفقًا للقانون الحتادي، 
ويح���دد القانون للمواط���ن واملتقا�سي الط���رق القانونية امل�سروع���ة للمطالبة 
بالتعوي����س عن ال�سرر اأو مب�ستحق بديل من اأّي تع�ّسف اأو اأّي انحراف ي�سدر 

من القا�سي يف حالة الإخالل بحقه باحلماية الق�سائية. 
)27(: ًيكفل للق�ساة حرية ت�سكيل نادي ق�سائي يعزز ر�سالة الق�ساء والق�ساة، وميثل 
م�ساحله���م ويعزز تدريبه���م املهني ويحمي ا�ستقالل ال�سلط���ة الق�سائية، ول 
يخ�س���ع لل�سئون الجتماعي���ة، وينظمه قانون ال�سلط���ة الق�سائية. وال�سبب اأن 
ا�ستق���الل الق�ساء ل ت�سمنه الن�سو����س الد�ستورية والقانونية؛ بل هو مرتبط 
باملطالب���ة امل�ستم���رة للق�ساة اأنف�سهم، مبعن���ى اأن ا�ستق���الل الق�ساء مرهون 
بالق�س���اة اأنف�سهم، ف���اإذا اأرادوا ال�ستقالل؛ توجب عليهم العمل على حتقيقه 
م���ن خالل حيادهم والتزاماته���م الوظيفية، وتوحد املطالب���ة فيما بينهم من 
خ���الل تر�سيخ مفاهيم جديدة تكون حتت مظلة ناٍد للق�ساة اأو نقابات لهم اأو 

منظمات جمتمع مدين خا�سة بهم .
ثالثــًا: �شمانــات تعــزز اال�شتقــالل االإداري واملــايل وتعزيــز الفاعلية 

والنزاهة.
)28(: ت���درج ميزانية ال�سلطة الق�سائية بندًا واح���دًا مبوازنة الدولة، و تلتزم الدولة 
بتوف���ري كافة امل���وارد الكافية لل�سلطة الق�سائية، والت���ي تكفي  وت�سمن تقدمي 
ج���ودة  عالي���ة يف خدمة العدال���ة الق�سائية، وتكون مبدئي���ًا بن�سبة ل تقل عن 

15يف املئة من املوارد العامة، اأو امليزانية العامة للدولة.
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ن م���ن ت�سعة اأع�س���اء، يتم  )29(: يك���ون للق�س���اء بكاف���ة هيئات���ه جمل�سًا اأعل���ى مَكوَّ
انتخابه���م من �سمن ع�سرين قا�سيًا م���ن ذوى الأقدمية والكفاءة من اأع�ساء 
ال�سلط���ة الق�سائية، ويكون النتخاب لهم مل���دة اأربعة �سنوات من خالل �سلطة 
منتخب���ة اأو جمل�س النواب الحت���ادي، ويتبع جمل�س الق�س���اء، واملعهد العايل 
للق�س���اء، وهيئة الطب ال�سرعي، واخلرباء، وهيئ���ة ال�سرطة الق�سائية، هيئة 

تفتي�س ق�سائي واحدة للنيابات واملحاكم، ويخت�س ويلتزم بالآتي: 
- اتب���اع املنهج العلم���ي يف الإ�سالح الق�سائي القائم على نظ���ام املعلومات الدقيقة 
الت���ي ت�ساعد على ال�ستخ���دام الفعال للموارد الب�سري���ة واملادية يف الو�سول اإىل 

حتقيق جودة عالية يف خدمة  العدالة الق�سائية.
- الإ�س���راف على ح�سن �سري العمل يف املحاكم والأجهزة املعاونة لها، ويكون م�سئوًل 

عن اإنفاذ واجب الدولة يف حتقيق جودة عالية يف خدمة العدالة الق�سائية.
- حماي���ة ال�سمان���ات الالزمة للق�ساة من حيث التعي���ني والرتقية والنقل والتاأديب، 

واإنهاء خدماتهم والتاأهيل.
- رف���ع مرتبات الق�ساة مبا يتفق واملتغ���ريات وتوفري امل�سكن والرعاية ال�سحية وكل 

الو�سائل التي تتطلبها ارتقائهم بر�سالتهم.
 - اإيجاد هيئة تفتي�س ق�سائي لق�ساة املحاكم والنيابات، تقوم على معايرٍي مو�سوعيٍة 
وقانونيٍة ومهنيٍة. ن�سمن من خاللها كفالة حقوق الق�ساة، واإلزامهم بواجباتهم، 
واحلي���اد والكفاءة والنزاهة يف اأعماله���م، ون�سمن معه التناف�س امل�سروع بينهم، 

والو�سول اإىل فن الق�ساء.
- حماي���ة  القي���م الالزمة جلودة العدالة الق�سائية من خ���الل تفعيل مبداأ القدمية 
والكف���اءة م���ن خالل فك���رة التفتي����س الق�سائ���ي املهن���ي، و اإج���راءات التحقيق 

والتاأديب القائمة على معايري قانونية، و�سمانات كاملة للق�ساة.
- التخطيط والإ�سراف الإداري العام على هيئات ال�سلطة الق�سائية.

- اإع���داد موازن���ة الهيئ���ة الق�سائية، واإبداء ال���راأي يف م�سروع���ات القوانني املتعلقة 
بالهيئ�ة الق�سائية، وحق اقرتاح كل القوانني، واإقرار ميزانية الق�ساء نهائيًا.
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- القيام بكل �سلطات وزارة املالية واخلدمة املدنية يف كل ما يتعلق بال�سلطة الق�سائية.
- اإيج���اد كافة الو�سائل الالزم���ة لتحقيق العدالة الق�سائية بج���ودة عالية، و�سرطة 

ق�سائية م�ستقلة، ت�ساعد يف حماية ر�سالة الق�ساء.
- توف���ري كافة برامج التدريب والتاأهي���ل للق�ساة واأعوانهم، وال�سرورية منها لتنمية 

قدراتهم ومهاراتهم.
- اللت���زام بحماي���ة املعايري التي ت�سمن اأن يكون الأ�سخا����س الذين ُيختارون ل�سغل 
منا�س���ب ق�سائي���ة اأ�سخا�س���ًا يت�سم���ون بالنزاهة والق���درة، ولديه���م اخلربة اأو 
املوؤه���الت املنا�سبة يف القانون، ول مُيار�س التمييز �سد اأي �سخ�س ب�سبب العرق 
اأو الل���ون اأو ن���وع اجلن����س اأو الدين اأو ال���راأي ال�سيا�س���ي اأو اأي راأي اآخر اأو ب�سبب 
الأ�سل الجتماعي اأو بناًء على ما لديه من ملك اأو على مكان ميالده اأو مكانته. 
- يلتزم  باأن يبقى الق�ساة يف منا�سبهم، �سواًء كانوا معينني اأو منتخبني، وميار�سون 
مهام عملهم حتى �سن التقاعد الإجباري اأو حتى انتهاء مدة تعيينهم يف املن�سب، 

اإذا كانت هذه املدة حمددة.
)30(: يتحم���ل وزي���ر الع���دل م�سوؤولي���ة كل الأم���ور املرتبط���ة بالعالقة ب���ني ال�سلطة 
الق�سائي���ة وال�سلطت���ني التنفيذي���ة والت�سريعي���ة، وُينتخ���ب اأو يقرتحه جمل�س 
الق�س���اء عل���ى رئي�س اجلمهوري���ة اأو احلكومة، وفقًا لطبيع���ة النظام، من بني 
اأق���دم واأكفاأ ع�س���رة ق�ساة من املحاكم والنياب���ات ال�ستئنافية والعليا، اأو من 
ق�ساة املحكمة العليا، ولي�س له اأي وظائف اأو �سلطات تتعلق ب�سمانات الق�ساة 
والق�س���اء، وتكون لوزير العدل تل���ك ال�سالحيات والوظائف التي يفو�سها  له 
رئي����س  جمل�س الق�ساء، ومتنحها القوانني، ومبا يع���زز من ا�ستقالل الق�ساء 

والق�ساة.
رابعــا: �شمانــات تتعلــق باإ�شــدار االأحــكام ونظــام اجلل�شــات واجلزاءات 

واأعوان الق�شاء:
)31(: جل�س���ات املحاكم علنية، اإل اإذا قررت املحكمة اأن تكون �سرية مراعاة للنظام 
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الع���ام اأو الآداب، ويف جمي���ع الأح���وال، يج���ب اأن ت�سدر الأح���كام الق�سائية 
م�سببة، ويتم النطق باحلكم يف جل�سة علنية. 

)32(: الأح���كام الق�سائي���ة واجبة التنفيذ والمتناع عن تنفيذه���ا اأو تعطيل تنفيذها 
على اأي نحو جرمية يعاقب عليها باحلب�س، والعزل من الوظيفة اإذا كان املتهم 
موظف���ًا عامًا اأو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم احلق يف رفع الدعوى مبا�سرة 

اإىل املحكمة املخت�سة، وت�سمن الدولة تعوي�سا كاماًل له. 
)33(: يعترب العدوان على ا�ستقالل الق�ساء جرمية ل ت�سقط بالتقادم. 

)34(: املحام���اة مهن���ة ح���رة، وهى رك���ن م���ن اأركان العدالة، ميار�سه���ا املحامى يف 
ا�ستق���الل، ويتمتع اأثناء مبا�سرة عمله بال�سمانات التي تكفل حمايته ومتكينه 
م���ن مبا�سرة ه���ذا العمل، وذلك عل���ى النحو ال���ذي ينظمه القان���ون، ويتمتع 
الأع�س���اء الفنيون يف ال�سهر العقاري والأطباء ال�سرعيون واخلرباء واملوثقون 
والإداري���ون العاملون يف الوظائف الإدارة الق�سائي���ة بال�ستقالل الفني اأثناء 

تاأدية عملهم.

>>>
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هذه الصفحة ستبقى فارغة 
للضرورة الفنية
بداية تبويب

الضمانات الدستورية
 الستقالل القضاء

الدكتور سلطان الشجيفي
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الضمانات الدستورية
 الستقالل القضاء

الدكتور سلطان الشجيفي
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اإن حاج���ة الإن�س���ان لق�ساء ع���ادل تتوفر فيه كاف���ة ال�سمان���ات القانونية، ويت�سل 
مبقت�ساه كل ذي ح���ق بحقه؛ اأ�سبح يف ع�سرنا احلا�سر مبداأً اأ�سا�سيًا تنادي الب�سرية 
باللتزام به وتطبيقه، خا�سة واأن القانون الدويل ما فتئ يتطور يف اجتاه من القواعد 

والأحكام التي تت�سمن عقوبات لكل من ينتهك حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية.
ويكف���ي للتدلي���ل على اأهمي���ة هذا التوجه العامل���ي، ما ت�سمنته امل���ادة العا�سرة من 
الإع���الن العامل���ي حلقوق الإن�سان، م���ن اأنَّ لكل �سخ�س احل���ق يف حماكمة عادلة اأمام 

حمكمة م�ستقلة وحمايدة)1(.
اإن مو�س���وع ا�ستق���الل الق�ساء، �ساأن يتجاوز بكثري ح���دود الق�ساة اأنف�سهم، اإذ اأنه 
يف جوهره وثيق ال�سلة بق�سية العدل وميزان احلرية يف املجتمع، ويف العامل املتح�سر 
ف���اإن قيمتي العدل واحلرية، تتاأثران �سلب���ًا واإيجابًا مبقدار ما هو متوافر من ا�ستقالل 

للق�ساء يف كل بلد)2(.
وحتى تكتم���ل ال�سورة عن ال�سمانات الد�ستورية ل�ستق���الل ال�سلطة الق�سائية يف 
ورق���ة العم���ل املتوا�سعة هذه؛ فق���د راأينا اأن يتط���رق احلديث يف املو�س���وع اإىل خم�سة 
جوانب، اأوله���ا معرفة املق�سود مببداأ ا�ستقالل الق�س���اء، وثانيهما الركائز التي يقوم 
عليها مب���داأ ا�ستقالل الق�ساء، ويف املو�سوع الثال���ث �سنتحدث عن �سمانات ا�ستقالل 
الق�س���اء يف الد�ست���ور والقان���ون، اأما املو�س���وع الرابع ف�سنتحدث فيه ع���ن مدى توافر 
�سمان���ات ا�ستق���الل الق�س���اء يف الد�ستور احلايل، ونخت���م اأخريًا بعر����س موجز عن 

ا�ستقالل الق�ساء يف املواثيق الدولية.

)1(  دكتور حامت اأبو �سمه، مقا�سد الق�ساء يف الإ�سالم، كتاب الأمه ج�)1(
)2(  دكتور خالد الكيالين، اإ�ستقالل الق�ساء، �سرورته، ومفهومه، ومقوماته.
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أواًل: ما هو المقصود باستقالل القضاء؟.

يق�س���د با�ستق���الل الق�ساء ب�سكل عام، عدم جواز التدخ���ل والتاأثري من قبل الغري 
على ما ي�سدر عنه من اإجراءات وقرارات واأحكام.

والتدخ���ل والتاأثري اأمر مرفو�س �س���واء كان ماديًا اأو معنويًا، �سواًء مت ب�سكل مبا�سر 
اأو غري مبا�سر، وباأية و�سيلة من الو�سائل )3(.

وهن���اك �س���ور عدي���دة م���ن التدخل، مث���ل تدخ���ل ال�سلط���ة التنفيذي���ة اأو ال�سلطة 
الت�سريعي���ة اأو غريهم���ا م���ن اأ�سخا�س القانون الع���ام واخلا�س، كم���ا يدخل يف نطاقه 

الروؤ�ساء الإداريون للق�ساة واأطراف الدعوى.
ومب���داأ ا�ستقالل الق�س���اء ل يقت�سي فقط منع الغري من التدخل يف �سئون الق�ساء؛ 
ب���ل يجب اأي�سًا عل���ى الق�ساة اأنف�سهم عدم ال�ستجابة اأو القبول اأو اخل�سوع لأي تدخل 
اأو تاأث���ري، ويرتت���ب على ذل���ك اأن الق�ساة وحر�سًا منهم عل���ى ا�ستقاللهم؛ ل ميكن اأن 

ي�ستجيبوا ويخ�سعوا اإل ل�سوت القانون وال�سمري.
وعندما نتحدث عن معن���ى ال�سمانات الد�ستورية ل�ستقالل الق�ساء؛ فاإننا نق�سد 
�س���رورة اأن يت�سم���ن الد�ست���ور باعتباره الوثيق���ة الأ�سم���ى، مقت�سي���اٍت واأحكامًا تقر 
بال�ستقاللية، وتن�س على الآليات الكفيلة باحرتامها على �سعيد املمار�سة، واحلال اأن 
قيمة هذا التن�سي�س يف مكمن الوثيقة الد�ستورية يكمن يف املكانة العالية التي يحظى 
به���ا الد�ستور يف هرم القوانني، كما تنبع م���ن القيمة املتزايدة لل�سرعية الد�ستورية يف 
النظ���م الدميقراطي���ة املعا�س���رة، فاإذا كان���ت الد�ساتري قد اختلفت م���ن حيث ن�سها 
�سراح���ة على م�سطلح "�سلطة ق�سائية"؛ اإل اأنها جميع���ًا اأولت اأهمية خا�سة للق�ساء 
بكامل درجاته وفروعه، و�سددت على ا�ستقالله الوظيفي والع�سوي، ون�ست على اآليات 
م���ن �ساأنها تقرير هذه املكانة و�سيانتها من كافة اأوجه ال�سغط اأو امل�سا�س اأوالخرتاق 

التي قد تتعر�س لها ك�سلطة )4(.

)3(  دكتور حامت اأبو�سمه، مرجع �سابق.
)4(  القا�سي عبد الوهاب حممد قطران، اإ�سالح اجلهاز الق�سائي "التعديالت الد�ستورية والقانونية املطلوبة".
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ثانيًا: المرتكزات التي يقوم عليها استقالل القضاء.

1-مبداأ الف�شل بني ال�شلطات:
حت���دد النظ���م الد�ستوري���ة املختلف���ة �سلط���ات الدولة بث���الث �سلط���ات، تنفيذية، 
وت�سريعي���ة، وق�سائية. وتق���رر ا�ستقالل كل �سلط���ة من هذه ال�سلط���ات عن ال�سلطتني 
الأخري���ني، وت�س���ع من القواعد التي حتق���ق التوازن بينها مبا ل يجع���ل لإحداها ُمكنة 
ا�ستيع���اب الأخري���ني، وهو ما ي�سمن قيام الدولة على اأ�سا����س �سليم، فال �سمان لعدم 
طغي���ان اأي �سلطة؛ اإل باتخاذ ما يوازيها من �سلطة اأخرى، تكون م�ستقلة بذاتها عنها، 

لأن ا�ستقالل ال�سلطات والتوازن بينها هو املعول عليه يف �سمان قيام دولة ر�سيدة.
ولي����س معن���ى مبداأ الف�س���ل بني ال�سلط���ات ا�ستقالل كل واحدة منه���ا عن الخرى 
ا�ستقالًل مطلقًا؛ لأنه ل ميكن ت�سور حكومة ت�سري بنظام يف عملها، اإذا كانت ال�سلطات 
املختلف���ة فيها ل يت�س���ل بع�سها ببع����س، ول تت�ساند لال�سطالع باأعب���اء احلكم، غري 
اأن ه���ذا املب���داأ يعني اأن كل �سلطة تعمل م�ستقلة داخ���ل حدود معينة ل تتعداها، وحتت 

اإ�سراف ال�سلطة الأخرى، التي متهد لها ال�سبيل وترد من غوائلها اإذا جمحت )5(.
والق�س���اء من طبيعته اأن يكون م�ستقاًل، والأ�سل في���ه اأن يكون كذلك، وكل م�سا�س 
بهذا الأ�سل من �ساأنه اأن يعبث بجالل الق�ساء، واأي تدخل يف عمل الق�ساء من جانب 
اأي���ة �سلطه من ال�سلطتني يخل مبيزان الع���دل ويقو�س دعائم احلكم، فالعدل كما قيل 

قدميًا )اأ�سا�س امللك(.
2- اأن يكون الق�شاء �شلطة ال جمرد وظيفة:

ومعن���ى اأن يك���ون الق�ساء �سلطة، ه���و اأن يقف على قدم امل�س���اواة مع بقية �سلطات 
الدول���ة من الناحية الد�ستوري���ة، وذلك ل�سمان ا�ستقالله م���ن الناحية الوظيفية التي 
تنب�س���ط اإىل مراقب���ة اأعمال ال�سلطات الأخرى، وتاأكيدًا عل���ى ذلك اأكدت جلنة حقوق 
الإن�س���ان يف موؤمت���ر �سنتياجو �سن���ة 1961م على اأن وج���ود ق�ساء م�ستق���ل يعد اأف�سل 
ال�سمان���ات للحريات ال�سخ�سية، واأنه يتعني وجود ن�سو�س د�ستورية اأو قانونية تر�سد 

)5(  دكتور حامت اأبو �سمة، مرجع �سابق.
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لتاأمني ا�ستق���الل ال�سلطة الق�سائية م���ن ال�سغوط ال�سيا�سية، وتاأث���ري �سلطات الدولة 
الأخرى عليها، وذل���ك باحليلولة بني ال�سلطتني التنفيذي���ة والت�سريعية، وممار�سة اأية 
وظيف���ة ق�سائية اأو التدخل يف اإجراءات الق�ساء، ويرتتب على اعتبار الق�ساء �سلطة ل 

جمرد وظيفه ما يلي:
اأن متتد هذه ال�سلطة اإىل كل ما يت�سل باأغرا�سها فال يجوز اأن يخرج من نطاقها  اأ - 

اأية منازعة.
عدم جواز اأن ت�سارك الق�ساء يف �سلطاته جهة اأخرى ي�سبغ عليها و�سف الق�ساء. ب - 
3-  اأن يكــون الق�شــاء �شلطــة م�شتقلــة، تقــف على قــدم امل�شاواة مــع ال�شلطتني 

االأخريني للدولة )الت�شريعية والتنفيذية(.
ومعنى اأن يكون الق�ساء �سلطة م�ستقلة؛ اأن يتوافر له اأمران:

ا�ستقالل الق�ساة يف وظيفتهم حيال ال�سلطة التنفيذية وهو ما يتطلب: اأ - 
عدم قابليتهم للعزل.  -

عدم خ�سوع الق�ساة يف ترقياتهم لل�سلطة التنفيذية.  -
حماية مرتبات الق�ساة.  -

وجود نظام خا�س مل�سئولية الق�ساة التاأديبية.  -
ا�ستقالل الق�ساء يف ذاته كنظام حيال ال�سلطة الت�سريعية. ب - 

ومعن���ى هذا، وجود رقابه ق�سائية د�ستوري���ة على الأعمال الت�سريعية، وعدم تدخل 
ال�سلط���ة الت�سريعي���ة يف وظيفة الق�س���اء، حيث ميك���ن ت�سور هذا التدخ���ل يف اأحكام 
الق�ساء، اأو يف تنظيمه، اأو يف حق التقا�سي. كما يحظر على امل�سرع التدخل يف تنظيم 
الق�ساء اإذا كان الق�سد منه النيل من ا�ستقالله، اأو العتداء عليه، كما يحظر العتداء 

الت�سريعي على حق التقا�سي باإخراج منازعات معينة من ولية الق�ساء.
4- اأن يكون الق�شاء جهة حمايدة.

حتر�س الأنظمة الدميقراطية على حتقيق الظروف الالزمة لعمل الق�ساء بحياد، 
حي���ث يتطل���ب املتقا�سون يف القا�سي ال���ذي ينظر دعواهم اأن يك���ون حمايدًا، ونتيجة 
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لذل���ك يحظر عل���ى الق�ساة النتم���اء اىل اأي حزب �سيا�س���ي، اأو انحي���ازه اإىل �سيا�سة 
طائفية، لأن هذا النتماء يعني خ�سوعه ملنظمة من املنظمات ال�سيا�سية، اأو اإىل �سلطة 
م���ن ال�سلطات، وهذا ينف���ي عن الق�ساء �سالحيته يف اأن ينظر مبو�سوعية يف الق�سايا 

التي تطرح عليه، واأن يحكم فيها على وجه ير�سي احلق والقانون.
5- اأن يكون الق�شاء جهة متخ�ش�شة:

ل ت�سكياًل متميزًا  ومعن���ى اأن يكون الق�ساء جه���ة متخ�س�سة؛ هو اأن يكون قد �ُس���كِّ
يتفق والطبيعة اخلا�سة التي يوؤديها، وهو ما يعني اأ�سا�سًا التزام مبداأ التخ�س�س فال 

يتوىل الق�ساء غري املتخ�س�سني.
ول ميك���ن اأن جتنى ثمرات اأن يكون الق�ساء م�ستقاًل وحمايدًا، اإل اإذا كان الق�ساة 
متخ�س�سون وميلكون املوؤهالت لتحقيق اأهداف ال�سلطة الق�سائية امل�ستقلة املحايدة.

ثالثًا: ضمانات استقالل القضاء.

ل �سك اأن اأهم ال�سمانات املطلوب توافرها ل�ستقالل ال�سلطة الق�سائية يجب الن�س 
عليه���ا واإيرادها يف  د�ستور الدولة، ومن ثم ت�سمينه���ا بقية الت�سريعات الأخرى. لذلك؛ 

فاأننا �سنتكلم عن �سمانات ا�ستقالل الق�ساء من الناحيتني الد�ستورية والقانونية.
اأواًل: ال�شمانات الد�شتورية ال�شتقالل الق�شاء.

ل�سمان ا�ستق���الل الق�ساء يف اأي د�ستور من الد�ساتري؛ فاإن من الالزم اأن يت�سمن 
ذلك الد�ستور ال�سمانتني الآتيتني:-

1- اأن الق�س���اة وحده���م دون غريه���م ي�ستغل���ون بتطبي���ق القان���ون عل���ى املنازع���ات 
والدع���اوى بني الأفراد ببع�سهم، اأو بني الأف���راد واأجهزة ال�سلطة، واأنهم دون غريهم هم 
الذين يق�سون بتجرييم اأفعال معينة- وفقًا للقوانني اجلنائية- ويحكمون بعقوبات معينة، 
وفقًا لتلك القوانني، ول يجوز جلهة يف الدولة اأيًا كانت اأن تتدخل يف اأعمال الق�ساة، اأو اأن 

تطلب تطبيقًا معينًا لن�س معني، اأو اأن تفر�س حكمًا معينًا يف ق�سية معينة.
اإ�ساف���ة اإىل ما تق���دم؛ فاإنه ل يجوز لغري الق�ساة اأن يحكم���وا يف الدعاوى، اأما اإذا 
انتزع���ت بع�س الق�ساي���ا لأهمية خا�سة تقوم يف نظر ال�سلط���ات، ويعطى الخت�سا�س 
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بالف�س���ل يف تل���ك الق�سايا لغري جهة الق�ساء العادية؛ فذل���ك اأمر يتعار�س مع مفهوم 
ا�ستق���الل الق�ساء متامًا، وبالتايل فاإن اإن�ساء اأي ق�س���اء ا�ستثنائي، والن�س على ذلك 

يف الد�ستور �سوف يتنافى مع مبداأ ا�ستقالل الق�ساء.
2- اأن يكون اأمر الق�شاء كله بيد الق�شاة.

ومعن���ى ذل���ك اأن يت���وىل الق�ساة باأنف�سه���م ووفقًا للقان���ون، جميع الأم���ور املتعلقة 
بوظيفتهم، ابتداء م���ن التعيني، والتاأديب، والنقل، والع���زل، ووفقًا لإجراءات قانونية 
معين���ة، يراع���ى فيه���ا قدر م���ن التدقي���ق الواج���ب، اإ�سافة اإىل من���ح القا�س���ي اأو�سع 
ال�سمان���ات للدفاع ع���ن نف�سه، وعدم قابليت���ه للعزل اإل يف اأحوال معين���ه ين�س عليها 

القانون بو�سوح تام.
ثانيًا: ال�شمانات القانونية ال�شتقالل الق�شاء)6(.

1- ل يكف���ي اأن ين����س الد�ستور عل���ى حماية ا�ستقالل الق�ساء، ب���ل يجب اإحاطتها 
بحماي���ة جزائية متنع النته���اك وتعاقب على العتداء عليها، وعل���ى كل �سور التدخل 
والتاأث���ري، لذل���ك؛ فاإن املتوج���ب اإ�ساف���ة اإىل الن�سو����س الد�ستورية املتعلق���ة بحماية 
ا�ستق���الل الق�س���اء واحلماية اجلنائية املن�سو�س عليها يف قان���ون العقوبات؛ اأن يكون 
هناك قانون خا�س حلماية ا�ستقالل الق�ساء. وذلك لإ�سافة �سمانة جزائية تف�سيلية 
ومت�سددة، وذلك تعوي�سًا عن ما نفتقر اإليه من تقاليد ق�سائية �سليمة، بحيث يت�سمن 
ذل���ك القانون فر����س عقوبات �سارمة ورادع���ة على كل من يتدخ���ل يف �سئون الق�ساء 
وح�سن �سري العدالة، و�سد كل اإجراء اأو ت�سرف مي�س ا�ستقالل الق�ساء، اأو مينع تنفيذ 
اأحكامه اأو يعرقلها، وبحيث يت�سمن القانون اأي�سًا تعدد ال�سور واملمار�سات التي متثل 
انته���اكًا ل�ستقالل الق�ساء، �سواء منها النته���اكات ال�سارخة، اأو التي تعترب حاليًا يف 

حكم املاألوف.
2- اللتزام ال�سامل بعدم ت�سريع اأي ن�سو�س قانونية، ترتِّب اأية رقابة غري ق�سائية 

على اإجراءات املحاكم.
وذل���ك لأن املحاكم مرتبة مبقت�سى القانون على درج���ات لت�سحح الدرجة الأعلى 

)6(  القا�سي اإ�سماعيل الوزير، مرجع �سابق.
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منه���ا اأخطاء الأدنى، ولي����س من حق اأي جهة اأخرى اأن تقوم ه���ي بهذا العمل، ف�سبيل 
ت���دارك اأي خط���اأ يرتكبه القا�س���ي اأثناء �س���ري الدعوى، ل يتم عن طري���ق التدخل يف 

اإجراءات املحاكم، واإمنا يتم عن طريق الطعن يف احلكم بالطرق القانونية.

رابعًا: مدى توافر ضمانات استقالل القضاء في الدستور الحالي

عل���ى الرغم م���ن اأن د�ستور اجلمهوري���ة اليمنية ال�سادر ع���ام 2009م، وفقًا لآخر 
تعديالت���ه؛ قد احتوى فيما يتعل���ق بال�سلطة الق�سائية، على ن�سو����س واأحكام اإيجابية 
تع���زز م���ن ا�ستقالل ال�سلط���ة الق�سائية، وحتقق ول���و باحلد الأدنى مب���داأ الف�سل بني 
ال�سلط���ات، و من تلك الأح���كام والن�سو�س ما ن�ست عليه املادة )149( من الد�ستور، 
والت���ي جاء فيها "الق�ساء �سلطة م�ستقله ق�سائيًا ومالي���ًا واإداريًا والنيابة العامة هيئة 
من هيئاته، وتتوىل املحاكم الف�سل يف جميع املنازعات واجلرائم، والق�ساة م�ستقلون، 
ل �سلط���ان عليهم يف ق�سائه���م لغري القانون، ول يجوز لأية جهة، وباأية �سورة، التدخل 
يف الق�ساي���ا، اأو يف �س���اأن من �س���وؤن العدالة، ويعترب مثل هذا التدخ���ل، جرمية يعاقب 

عليها القانون، ول ت�سقط الدعوى فيها بالتقادم".
وما ن�ست علي���ه اأي�سًا املادة )151( من الد�ستور نف�سه على اأن "الق�ساة واأع�ساء 
النياب���ة غري قابلني للعزل اإل يف احلالت وبال�سروط الت���ي يحددها القانون، ول يجوز 
نقله���م م���ن ال�سلك الق�سائ���ي اإىل اأي وظائف غ���ري ق�سائية، اإل بر�ساه���م، ومبوافقة 
املجل����س املخت����س ب�سوؤونهم، م���امل يكن ذل���ك على �سبي���ل التاأديب، وينظ���م القانون 

حماكمتهم التاأديبية".
غ���ري اأن تلك الن�سو����س اإ�سافة اإىل ن�سو�س اأخرى، ظل���ت يف الواقع العملي حربًا 
عل���ى ورق، لأن ال�سلطة التنفيذية حينها مل تكن جادة باإعطاء ال�سلطة الق�سائية كامل 
ا�ستقالله���ا، ومل يكن تبنيها اأي ال�سلطة التنفيذي���ة، لو�سع تلك الن�سو�س يف الد�ستور 
اإل من قبيل التكتيك املرحلي، الهدف من وراءه مترير التعديالت الأخرى التي اأجريت 
ر من �سلطة احلاكم الفرد يف الدولة، وتزيد من هيمنته على  على الد�ستور، والتي جتذِّ
كل ال�سلط���ات دون رقي���ب اأو ح�سيب، وه���و ما ظهر جليًا بعد اإق���رار ذلك الد�ستور عن 
طري���ق ال�ستفتاء، فلقد مت تنومي تلك الن�سو�س الد�ستورية املتعلقة با�ستقالل ال�سلطة 
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الق�سائي���ة، ووقفت ال�سلطة التنفيذية بكل قوتها، حائ���اًل دون تعديل اأحكام ون�سو�س 
قان���ون ال�سلطة الق�سائية رق���م )1( ل�سنة1991، رغم علمها اأن ن�سو�س ذلك القانون 
تتعار�س مع الأحكام الد�ستورية اخلا�سة با�ستقالل الق�ساء، باعتبار اأن قانون ال�سلطة 
الق�سائي���ة �س���در قبل �سدور الد�ست���ور. وكان لبد من تعديل اأحكام���ه ون�سو�سه التي 
تتعار�س مع الد�ستور، ومنها تلك الن�سو�س التي تعطي ال�سلطة التنفيذية ممثله بوزير 
الع���دل �سلطات ل حدود لها يف ال�س���اأن الق�سائي، ومل ت�سفع تلك الن�سو�س الد�ستورية 
لل�سلطة الق�سائية بعدم التدخل يف �سوؤونها وحماية ا�ستقاللها، بل ا�ستمر انتهاك مبداأ 

ا�ستقالل الق�ساء رغم اأنف الد�ستور، وقد متثلت �سور تلك النتهاكات بالآتي:

أواًل: انتهاكات سببها السلطة التنفيذية وهي كاآلتي:

1- الإ�سرار على عدم تعديل قانون ال�سلطة الق�سائية رقم )1( ل�سنة1991، حتى 
تتما�سى اأحكامه مع اأحكام ون�سو�س الد�ستور اخلا�سة بال�سلطة الق�سائية. وقد بقيت 
اأحكام ذلك القانون بدون تعديل رغم عدم د�ستوريتها وتعار�سها مع اأحكام الد�ستور، 
الذي يفرت�س اأن ت�سمو اأحكامه على كل الت�سريعات، ومن تلك الن�سو�س والأحكام ما 
يتعلق بتعيني الق�ساة ونقلهم وتقاعدهم وعزلهم وتاأديبهم، لي�س ذلك فح�سب؛ بل بقي 
ذل���ك القان���ون على الرغم من اأن ن�س املادة )106( منه يجعل من اجتماعات جمل�س 
الق�ساء باطلة، اأو غري �سحيحة اإذا مل يح�سرها وزير العدل ممثل ال�سلطة التنفيذية.
2- قي���ام ال�سلط���ة التنفيذية باإع���داد امليزاني���ة ال�سنوية لل�سلط���ة الق�سائية، دون 
الع���ودة اإىل جمل�س الق�ساء، اأو حتى اأخذ ا�ست�سارته، يف بنود تلك امليزانية، بل ورف�س 

اأية زيادة يف تلك امليزانية، رغم حاجة ال�سلطة الق�سائية لتلك الزيادة املادية.
3- بق���اء �سلط���ة تعيني الق�ساة بي���د ال�سلطة التنفيذية ابتداء م���ن جمل�س الق�ساء 
الأعلى، م���رورًا برئي�س واأع�ساء املحكمة العليا، وروؤ�س���اء واأع�ساء حماكم ال�ستئناف 

يف جميع املحافظات.
4- ع���دم قيام ال�سلطة التنفيذية بتوف���ري احلماية الأمنية للمحاكم والق�ساة، مما 
زاد م���ن حوادث العت���داء على الق�س���اة، بالإ�ساف���ة اإىل عدم قيامها باإجن���از البنية 

التحتية للق�ساء من مباين وجتهيزات اأخرى.
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ثانيًا: انتهاكات من قبل السلطة التشريعية:

1- تن����س املادة )68( من الد�ستور على اأنه : "يخت�س جمل�س النواب بالف�سل يف 
�سح���ة ع�سوية اأع�سائه، ويج���ب اإحالة الطعن اإىل املحكمة العلي���ا خالل خم�سة ع�سر 
يوم���ًا من تاريخ ت�سليم���ه للمجل�س، وتعر�س نتيج���ة التحقيق بالراأي ال���ذي انتهت اإليه 
املحكم���ة على جمل�س الن���واب للف�سل يف �سح���ة الطعن، خالل �ستني يوم���ًا من تاريخ 
ا�ست���الم نتيجة التحقيق م���ن املحكمة، ول تعترب الع�سوية باطل���ة اإل بقرار ي�سدر من 
جمل����س الن���واب، باأغلبية ثلثي اأع�س���اء املجل�س، ويج���ب النتهاء م���ن التحقيق خالل 

ت�سعني يومًا من تاريخ اإحالته للمحكمة".
وهذا الن�س الد�ستوري، وبال�سيغة اأعاله؛ يتعار�س مع مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، 
وينته���ك مبداأ ا�ستقالل الق�ساء، فالطع���ون يف �سحة ع�سوية جمل�س النواب تقدم اىل 
املجل����س، ثم يقوم هذا الأخ���ري باإحالة تلك الطعون اىل املحكم���ة العليا، واأيًا كان راأي 
املحكم���ة العليا يف ذلك الطعن؛ فهو راأي ا�ست�س���اري، فاملجل�س هو من يقرر يف الأخري 
بطالن ع�سوية الع�سو املطعون ب�سحة ع�سويته من عدمه، وهذا الن�س اأي�سًا ي�سرب 
مببداأ الف�سل بني ال�سطات عر�س احلائط، فكيف ملجل�س النواب اأن يكون هو اخل�سم 
واحلك���م؟!، ثم كيف تتح���ول املحكمة العليا من اأعلى هيئة ق�سائية يف اجلمهورية، اىل 

م�ست�سار قانوين ملجل�س النواب؟.
اإن م���ا يج���ب اأخذه يف العتبار، اأن مثل هذه الن�سو�س ل يجب اأن يتم الن�س عليها 
يف الد�ست���ور الق���ادم، فهي تعك����س رغبة �سمولية ل���دى احلاكم، وتتعار����س مع مبادئ 
الدميقراطي���ة، وحق���وق الإن�سان الذي ي�سع���ى امل�سرع الد�ست���وري لتحقيقها من خالل 
ت�سم���ني مبادئها كاأحكام د�ستورية ت�سمو عل���ى كل الت�سريعات، وتلزم جميع موؤ�س�سات 

الدولة باحرتامها والعمل بها، يف الواقع العملي.
واأخ���ريًا، فاإن هذا الن�س الد�ستوري يتعار�س مع مبداأ ا�ستقالل الق�ساء، فالق�ساء 
وح���ده هو املخت�س بالف�سل يف جمي���ع الدعاوى واملنازعات، دون ا�ستثناء، وذلك يتفق 
م���ع مبداأ د�ستوري ن�ست عليه واأكدته املادة )149( من الد�ستور نف�سه، وهو اأن تتوىل 
املحاك���م الف�س���ل يف جميع املنازعات واجلرائم دون ا�ستثن���اء. لذلك فما ورد يف ن�س 
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امل���ادة )68( من الد�ست���ور يتعار�س مع املادة )149( من الد�ست���ور نف�سه، والد�ساتري 
يفرت�س اأن تنزه عن التناق�س بني الن�سو�س والأحكام الواردة فيها.

 2- تن����س املادة )82( من الد�ستور، على اأنه "ل يجوز اأن يتخذ نحو ع�سو جمل�س 
الن���واب اأي اإجراء من اإج���راءات التحقيق، اأو التفتي�س، اأو القب����س، اأو احلب�س، اأو اأي 
اإجراء جزائي؛ اإل باإذن من جمل�س النواب، ماعدا حالة التلب�س، ويف هذه احلالة يجب 
اإخط���ار املجل����س فورًا، وعلى املجل����س اأن يتاأكد من �سالم���ة الإجراءات...اإلخ املادة"، 
والوا�سح اأن هذه العبارة الأخرية ح�سرت بالن�س ح�سرًا، اإذ كيف �سيتاأكد املجل�س من 
�سالم���ة الإج���راءات؟، وباأي �سفة هنا �سيتوىل مراقبة �سالم���ة الإجراءات؟. األ توجد 
نياب���ة عامة وق�ساء اأوجب القانون عليهم���ا التاأكد من �سالمة اإجراءات �سحة ال�سبط 
الق�سائ���ي؛ وم���ن ثم احلكم ببطالن اأي اإجراء من اإج���راءات القب�س اأو التحقيق متت 
بخ���الف القان���ون؟، ثم هل ُيفهم من هذا الن�س اأن جمل����س النواب هنا �سيقوم بنف�س 
دور الق�س���اء الواق���ف واجلال�س اأي النياب���ة والق�ساة؟. اإن ح�سر مث���ل هذه العبارة يف 
هذا الن�س الد�ستوري؛ فوق اأنها تتعار�س مع ما ورد يف الن�س الد�ستوري نف�سه؛ فاإنها 
ت�سكل اعتداًء �سارخًا م���ن ال�سلطة الت�سريعية على مبداأ الف�سل بني ال�سلطات، ومبداأ 
ا�ستقالل الق�ساء، فالد�ساتري يجب اأن تت�سمن اأحكامًا ت�سمو بذينيك املبداأين، فكيف 
احل���ال اإذا كان الد�ست���ور نف�سه يت�سمن اأحكام���ًا ون�سو�سًا تنتهك مث���ل تلك املبادئ، 

وتقل�س من اآثارها الإيجابية؟.
ثالثًا: انتهاكات مبدأ اس�تقالل القضاء من خارج الس�طلتين التنفيذية 

والتشريعية:

على الرغم من احلماية الد�ستورية واجلزائية ل�ستقالل الق�ساء املن�سو�س عليها 
يف الد�ستور ويف قانون العقوبات؛ اإل اأن �سور انتهاك ذلك املبداأ كرثت وتعددت، �سواء 
منه���ا تلك النتهاكات واملمار�سات التي تتم اأثن���اء نظر الق�سايا اأمام املحاكم؛ اأو التي 
حتدث بعد �سدور الأحكام، اأو القرارات الق�سائية، وحتول دون تنفيذ اأحكام الق�ساء، 
و يف الغال���ب يك���ون بطل هذه النته���اكات اأ�سخا�سًا ذوي نف���وذ يف الدولة، ول يطالهم 
القان���ون، مث���ل م�سائخ القبائ���ل و غريهم، وه���وؤلء يف الغالب يرف�س���ون الحتكام اإىل 
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الق�ساء ابتداًء، واإذا �س���درت �سدهم اأحكام ق�سائية ي�سعب تنفيذها يف مواجهتهم، 
ونتيج���ة لذل���ك ت�ساعدت العتداءات عل���ى الق�ساة من قبل اأ�سح���اب النفوذ اأولئك، 
ويع���ود ال�سبب الرئي�س يف تلك العتداءات، اىل عدم الردع والعقاب من جانب اأجهزة 
الدول���ة للمعت���دي، والتعامل بب�ساطة مع تل���ك العتداءات، كما ل���و اأن العتداء ق�سية 

�سخ�سية تتعلق بالقا�سي كمواطن، و�ستان بني هذا وذاك)7(.
واأخ���ريًا وقب���ل اأن نختم الكالم ع���ن مدى تواف���ر �سمانات ا�ستق���الل الق�ساء، يف 
الد�ست���ور احلايل؛ يجدر بنا التنويه اإىل اخلط���وة الهامة التي قام بها ف�سيلة القا�سي 
العالمة مر�سد العر�ساين وزير العدل موؤخرًا، يف �سبيل تر�سيخ مبداأ ا�ستقالل الق�ساء 
يف الواقع العملي، وذلك عندما قام مببادرة �سخ�سية منه بتبني تعديٍل لقانون ال�سلطة 
الق�سائي���ة املعمول ب���ه حاليًا، ومبوجب ذل���ك التعديل، مت نقل كام���ل �سالحيات وزير 
الع���دل املن�سو����س عليه���ا يف ذلك القان���ون، و املتعلقة بال�ساأن الق�سائ���ي، اإىل جمل�س 
الق�س���اء الأعلى، كما ن�س ذل���ك التعديل على تبعية التفتي�س الق�سائي ملجل�س الق�ساء 
الأعل���ى، بع���د اأن كان وفقًا للقان���ون املعدل يتبع وزير العدل، وق���د مت فعاًل تقدمي ذلك 
التعديل اإىل جمل�س النواب، ومت اإقراره بتاريخ 2013/5/14م، ومن �ساأن هذا التعديل 
اأن يح���دث نقل���ة نوعية يف تر�سيخ مبداأ ا�ستقالل الق�س���اء يف الواقع العملي، خ�سو�سًا 
اإذا م���ا اأعيد النظر اأي�سًا يف م�ساألة ت�سكيل جمل�س الق�ساء، وكيفية تعيينه يف الد�ستور 
الق���ادم، ومع ذلك فتلك خطوة ي�سكر عليها وزير الع���دل احلايل لأنها األقت حجرًا يف 

مياه ال�سلطة الق�سائية الراكدة.

خامسًا: استقالل القضاء في المواثيق الدولية

توؤك���د جميع املواثيق الدولية على مبداأ ا�ستقالل الق�ساء، فالإعالن العاملي حلقوق 
الإن�س���ان ال�س���ادر من الأمم املتح���دة عام 1948 يق�س���ى باأن "لكل اإن�س���ان على قدم 
امل�س���اواة التامة مع الآخرين احلق يف اأن تنظر ق�سيته حمكمة م�ستقلة وحمايدة نظرًا 

من�سفًا وعلنيًا للف�سل يف حقوقه والتزاماته وفى اأي تهمة جنائية توجه اإليه."

7 -   القا�سي اإ�سماعيل اأحمد الوزير، املعامل الرئي�سية خلطة الإ�سالح الق�سائي، املن�سور يف كتاب جمموعة الت�سريعات التنظيمية 
لل�سلطة الق�سائية، الكتاب الأول وال�سادر عن وزارة العدل اليمنية.
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وق���د ُبذلت جهود متتابعة من قبل املجتمع الدويل ل�سمان ا�ستقالل الق�ساء، وهذه 
اجلهود اأثمرت "الإعالن العاملي حول ا�ستقالل العدالة" ال�سادر عن موؤمتر مونرتيال 
ع���ام 1983، ثم اأعقبه اإعالن املبادئ الأ�سا�سية ل�ستقالل الق�ساء ال�سادر عن موؤمتر 
الأمم املتح���دة ال�سابع ب�ساأن منع اجلرمية ومعاملة املذنب���ني مبيالنو �سنة 1985، كما 
مت���ت بلورة م�سروع اإعالن ا�ستقالل وحي���اد الق�ساة واملحلفني وامل�ست�سارين وا�ستقالل 

املحامني املقدم اإىل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة �سنة 1988.
ويت�سمن مبداأ ا�ستقالل الق�ساء – وفقا لهذه املواثيق الدولية – بعدين متالزمني 

هما: ا�ستقالل القا�سي كفرد، وا�ستقالل الق�ساء كموؤ�س�سة.
ويتج�س���د ا�ستقالل الق�ساة كاأفراد عرب جمموعة من املوؤ�سرات يتعلق اأولها بكيفية 
التعيني يف �سلك الق�ساء، حيث يتعني اأن يكون من يقع عليهم الختيار ل�سغل الوظائف 
الق�سائية اأفرادًا من ذوى النزاهة والكفاءة وحا�سلني على تدريب اأو موؤهالت منا�سبة 
يف القانون، ويجب اأن ت�ستمل طريقة اختيار الق�ساة على �سمانات حتول دون التعيني يف 
املنا�سب الق�سائية لدوافع غري �سليمة، ويرتبط ثانيها باأ�سلوب النقل حيث اأن "الق�ساة 
ل ينقلون من حمكمة اأو من مهمة لأخرى اإل مبوافقتهم، على األ يكون الرف�س لأ�سباب 
معقولة"، اأما ثالثها فيتعلق بالتاأديب اأو الإيقاف اأو العزل، حيث ينبغي اأن حتدد جميع 

الإجراءات التاأديبية وفقا للمعايري املعمول بها يف ال�سلوك الق�سائي.
كما يتجلى ا�ستقالل الق�ساء كموؤ�س�سة من خالل معطيني اأ�سا�سيني، يكمن املعطى 
الأول يف ا�ستق���الل ال�سلطة الق�سائية عن ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية، فا�ستقالل 
ال�سلط���ة الق�سائية عن ال�سلطة الت�سريعي���ة يربز يف عدم تدخل هذه الأخرية يف �سئون 
الأوىل عرب ع���دم اإ�سدار اأي ت�سريع يهدف اإىل نق�س قرارات ق�سائية حمددة مبفعول 
رجعى، اأو تغيري �سكل املحكمة بق�سد التاأثري يف اتخاذ قراراتها، اأما ا�ستقالل ال�سلطة 
الق�سائي���ة عن ال�سلطة التنفيذية؛ فيبدو من خالل ع���دم جواز ممار�سة هذه الأخرية 
لأية �سلطة من �ساأنها التدخل يف العملية الق�سائية ول ممار�سة اأية رقابة على الوظائف 
الق�سائي���ة للمحاكم، ول امتناعها عن القيام بعمل، اأو اإغفالها القيام به ا�ستباقا حلل 

ق�سائي لنزاع حمدد، اأو اإحباطا لتنفيذ �سليم لقرار اإحدى املحاكم.
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اأما املعطى الثاين فيعود اإىل ولية الق�ساء على الأمور ذات الطابع الق�سائي حيث 
"تكون لل�سلطة الق�سائية الولية على جميع امل�سائل ذات الطابع الق�سائي، كما تنفرد 
ب�سلط���ة البت فيما اإذا كان���ت اأية م�ساألة معرو�سة عليها للف�س���ل فيها تدخل يف نطاق 

اخت�سا�سها من عدمه ح�سب التعريف الوارد يف القانون".
وميكن حتديد عنا�سر ا�ستقالل الق�ساء يف املواثيق الدولية يف ثالثة عنا�سر، يتمثل 
العن�س���ر الأول يف �سمو القانون، فم���ن املتفق عليه عامليا اأن "النا�س جميعًا �سواء اأمام 
القانون، وهم يت�ساوون يف حق التمتع بحماية القانون دومنا متييز"، ويرتبط العن�سر 
الث���اين بوج���ود الن�س القانوين، فمن املتعارف عليه اأن���ه "ل جرمية ول عقوبة اإل بناء 
عل���ى ن�س"، كما ل ميكن تطبيق الن����س القانوين باأثر رجعى، لذلك فاإنه "ل يدان اأي 
ف���رد باأي���ة جرمية ب�سبب فع���ل اأو امتناع عن فع���ل مل يكن وقت ارتكاب���ه ي�سكل جرمية 
مبقت�س���ى القانون الوطن���ي والدويل". ويتعل���ق العن�سر الثالث بوج���ود اآليات حمددة 
وموؤهل���ة للتقا�سي، فمن املقرر اأنه "لكل �سخ�س احلق يف اللجوء اإىل املحاكم الوطنية 
املخت�س���ة لإن�سافه الفعلي من اأية اأعمال تنتهك احلق���وق الأ�سا�سية التي مينحها اإياه 
الد�ست���ور اأو القان���ون"، كما اأن "لكل فرد احلق يف اأن يحاك���م اأمام املحاكم العادية اأو 
الهيئ���ات الق�سائية القائمة، ول يجوز اإن�ساء هيئات ق�سائية ا�ستثنائية اأو خا�سة تنتزع 

الولية الق�سائية التي تتمتع بها اأ�ساًل املحاكم العادية اأو الهيئات الق�سائية".
وق���د مت اإقرار جمموعة م���ن القواعد الدولي���ة يجب مراعاته���ا واحرتامها، منها: 
اأوًل: ح���ق كل مته���م بارتكاب جرمية اأن يعت���رب بريئا حتى تثبت اإدانت���ه، وثانيًا: يتمتع 
كل مته���م اأثن���اء النظر يف ق�سيته ب�سمان���ات املحاكمة العادلة، ومن ه���ذه ال�سمانات 
اإخب���اره ب�سرعة وبتف�سي���ل عن طبيعة التهمة املوجهة اإليه وبلغ���ة يفهمها، ومنحه وقتا 
كافيًا للتمكن من اإعداد دفاعه اأو ال�ستعانة مبن يدافع عنه، واأن جترى حماكمته دون 
تاأخري غري مربر، واأن جترى حماكمته ح�سوريًا، اإ�سافة اإىل متكينه من مناق�سة �سهود 

التهام بنف�سه اأو من قبل من يدافع عنه، وعدم اإكراهه على العرتاف.
ووفق���ًا للمواثيق الدولية؛ مت التفاق على جمموعة م���ن القواعد الواجب مراعاتها 
يف الت�سريع���ات الوطنية لتحقيق مبداأ ا�ستقالل الق�س���اء اأهمها: حق كل �سخ�س اأدين 
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بجرمي���ة طبقًا للقان���ون اللجوء اإىل حمكمة اأعل���ى لتعيد النظر يف ق���رار اإدانته، وحق 
ال�سخ����س املدان يف احل�س���ول على تعوي����س اإذا ما اأبطل احلكم ال�س���ادر �سده على 
اأ�سا����س واقع���ة جديدة حتمل الدليل القاط���ع على وقوع خطاأ ق�سائي، م���ا مل يثبت اأنه 
يتحم���ل كليًا اأو جزئيًا امل�سئولي���ة يف عدم اإف�ساء الواقعة املجهول���ة يف الوقت املنا�سب، 
كم���ا ل جتوز اإعادة حماكمة �سخ�س على جرمية �سبق اأن اأدين بها اأو برئ منها بحكم 

نهائي وفقا للقانون والإجراءات اجلنائية املتبعة يف كل بلد.
وعلى �سعيد حرية الدفاع؛ فقد وردت يف "امليثاق الدويل حلقوق الدفاع" جمموعة 
م���ن القواعد ت�سكل يف جمموعها دعامات حرية الدفاع، تتعلق القاعدة الأوىل باعتبار 
التمت���ع بحقوق الدفاع من الدعامات الأ�سا�سية التي ل غنى عنها حل�سن �سري العدالة، 
وه���و مبداأ يرتب���ط ارتباطًا وثيقًا مببداأ ا�ستقالل الق�ساء، اأم���ا القاعدة الثانية فتعترب 
الدف���اع الفع���ال عن املتقا�سني الو�سيل���ة ال�سرورية والقاع���دة الأ�سا�سية للحفاظ على 
احلق���وق الأ�سا�سية، وتكفل القاع���دة الثالثة حق كل �سخ����س يف ال�ستعانة مبن يدافع 
عنه وب�سكل حر، وت�ستوجب القاعدة الرابعة اأن تكون م�ساركة املحامي م�ساركة فعالة، 
يف حني ت�س���دد القاعدة اخلام�سة على عدم جواز اإخالل القوانني املتعلقة بالإجراءات 
بحق���وق الدفاع الأ�سا�سية طبقا ملبداأ ل عقوب���ة بغري ن�س قانوين، اأما القاعدة ال�ساد�سة 
فتن����س على �س���رورة اأن تتوفر لكل حم���ام يف ق�سية جنائية الفر�س���ة الكاملة واحلرية 
التامة لإعداد دفاع يتفق مع مقت�سيات العدالة، يف حني ت�سع القاعدة ال�سابعة جمموعة 
م���ن الواجبات الت���ي ينبغي اأن يلتزم بها املحامي نحو موكل���ه، ومنها اإ�سداء امل�سورة اإىل 
امل���وكل فيما يرتب���ط بحقوقه وواجباته القانونية، واتخاذ التداب���ري القانونية التي يراها 
مالئمة حلماية م�ساحله عند القت�ساء، وم�ساعدته اأمام الهيئات الق�سائية وال�سلطات 
الإدارية وال�سرطة خ���الل مرحلة التحقيق الأوىل .. الخ، اأما القاعدة الثامنة والأخرية؛ 

فتكفل للمحامني جميع احلقوق ال�سرورية للممار�سة الفعالة مل�سئولياتهم املهنية.
مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية )8(

وه���ي املبادئ املعتمدة بقراري اجلمعية العام���ة لالأمم املتحدة رقم 32/40 يف 29 
8 -  م�سار اإليها يف كتاب )اأوراق يف ال�ساأن الق�سائي( طبعة 2006 للقا�سي/حممد را�سد عبد املوىل.
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نوفم���رب 1985، ورقم 146/40 يف 13 كانون الأول / دي�سمرب 1985م، حيث اأن �سعوب 
الع���امل توؤك���د يف ميث���اق الأمم املتحدة، يف جمل���ة اأمور، ت�سميمها عل���ى تهيئة ظروف 
ميك���ن يف ظلها اأن ت�س���ود العدالة على حتقيق التعاون الدويل يف ميدان تعزيز وت�سجيع 
اح���رتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية دون اأي متييز، وحيث اأن الإعالن العاملي 
حلقوق الإن�سان ين�س خ�سو�سًا على مبادئ امل�ساواة اأمام القانون وافرتا�س الرباءة، 
واحل���ق يف حماكم���ة عادلة وعلنية اأمام حمكمة خمت�سة م�ستقل���ة ونزيهة م�سكلة وفقًا 
للقانون؛ وحيث اأن العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 
والعه���د الدويل اخلا�س باحلق���وق املدنية وال�سيا�سية ي�سمن���ان كالهما ممار�سة هذه 
احلق���وق؛ بالإ�سافة اإىل اأن العهد اخلا�س باحلقوق املدني���ة وال�سيا�سية ي�سمن كذلك 
احل���ق يف املحاكمة دون تاأخري بغري مقت�سى؛ وحيث اأنه ل تزال توجد يف حالت كثرية 
فج���وة بني الروؤية التي تقوم عليها تلك املبادئ وب���ني احلالة الفعلية؛ وحيث اأنه ينبغي 
اأن ي�س���ري تنظيم واإدارة �سئ���ون الق�ساء يف كل بلد على هدى تل���ك املبادئ؛ كما ينبغي 
ب���ذل اجله���ود لتحويلها كامل���ة اإىل واقع ملمو����س؛ وحيث اأن القواعد الت���ي تخ�سع لها 
ممار�س���ة الوظائف الق�سائية ينبغي اأن ته���دف اإىل متكني الق�ساة من الت�سرف وفقًا 
لتل���ك املبادئ؛ وحيث اأن الق�ساة مكلفون باتخ���اذ القرار الأخري ب�ساأن حياة املواطنني 
وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم؛ وحيث اأن موؤمتر الأمم املتحدة ال�ساد�س 
ملن����ع اجلرمية ومعاملة املجرمني طلب يف قراره )البند 16( من جلنة منع اجلرمية 
ومكافحتها اأن تدرج �سمن اأولوياتها و�سع مبادئ توجيهية تتعلق با�ستقالل الق�ساة 
واختي����ار الق�ساة واأع�س����اء النيابة، وتدريبه����م مهنيًا؛ وحيث اأن م����ن املنا�سب بناء 
عل����ى ذلك، اإيالء العتب����ار اأوًل لدور الق�س����اة بالن�سبة اإىل نظ����ام الق�ساء ولأهمية 
اختياره����م وتدريبهم و�سلوكهم؛ فاإنه ينبغي للحكومات اأن تراعى وحترتم، يف اإطار 
ت�سريعاته����ا وممار�ساته����ا الوطنية، املبادئ الأ�سا�سية التالي����ة التي و�سعت مل�ساعدة 
ال����دول الأع�ساء يف مهمته����ا املتعلقة ب�سمان ا�ستقالل ال�سلط����ة الق�سائية وتعزيزه، 
واأن تعر�����س ه����ذه املب����ادئ على الق�س����اة واملحامني واأع�س����اء ال�سلطت����ني التنفيذية 

والت�سريعية واجلمهور بوجه عام.
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وم���ع اأن ه���ذه املبادئ و�سع���ت ب�س���ورة رئي�سية لتنطب���ق على الق�س���اة املحرتفني 
يف املق���ام الأول؛ فاإنه���ا تنطبق بدرج���ة مت�ساوية، ح�سب القت�س���اء، على الق�ساة غري 

املحرتفني حيثما وجدوا.

استقالل السلطة القضائية:

1- تكف���ل الدول���ة ا�ستق���الل ال�سلطة الق�سائية وين����س عليه د�ستور البل���د اأو قوانينه، 
وم���ن واجب جميع املوؤ�س�س���ات احلكومية وغريها من املوؤ�س�س���ات احرتام ومراعاة 

ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية.
2- تف�س����ل ال�سلطة الق�سائية يف امل�سائ����ل املعرو�سة عليها دون حتيز، على اأ�سا�س 
الوقائ����ع ووفق����ًا للقان����ون، ودون اأية تقيي����دات اأو تاأث����ريات غري �سليم����ة، اأو اأية 
اإغ����راءات اأو �سغوط اأو تهديدات اأو تدخ����الت، مبا�سرة كانت اأو غري مبا�سرة، 

من اأي جهة اأو لأي �سبب.
3-  تك���ون لل�سلط���ة الق�سائية الولية عل���ى جميع امل�سائل ذات الطاب���ع الق�سائي، كما 
تنفرد ب�سلطة البت فيما اإذا كانت اأية م�ساألة معرو�سة عليها للف�سل فيها تدخل يف 

نطاق اخت�سا�سها ح�سب التعريف الوارد يف القانون .
4- ل يجوز اأن حتدث اأية تدخالت غري لئقة، اأو ل مربر لها، يف الإجراءات الق�سائية، 
ول تخ�س���ع الأحكام الق�سائية الت���ي ت�سدرها املحاكم لإعادة النظر، ول يخل هذا 
املبداأ باإعادة النظر الق�سائية اأو بقيام ال�سلطات املخت�سة، وفقًا للقانون، بتخفيف 

اأو تعديل الأحكام التي ت�سدرها ال�سلطة الق�سائية.
5-  لكل فرد احلق يف اأن يحاكم اأمام املحاكم العادية اأو الهيئات الق�سائية التي تطبق 
الإج���راءات القانونية املقررة، ول يجوز اإن�ساء هيئات ق�سائية، ل تطبق الإجراءات 
القانوني���ة املقررة ح�س���ب الأ�سول واخلا�س���ة بالتدابري الق�سائي���ة، لتنتزع الولية 

الق�سائية التي تتمتع بها املحاكم العادية اأو الهيئات الق�سائية .
6- يكف���ل مبداأ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية لهذه ال�سلطة ويتطلب منها اأن ت�سمن �سري 

الإجراءات الق�سائية بعدالة، واحرتام حقوق الأطراف.
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7- من واجب كل دولة ع�سو اأن توفر املوارد الكافية لتمكني ال�سلطة الق�سائية من اأداء 
مهامها بطريقة �سليمة.

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات:
8 - وفق���ا لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؛ يح���ق لأع�ساء ال�سلطة الق�سائية كغريهم 
م���ن املواطنني التمتع بحرية التعب���ري والعتقاد وتكوين اجلمعي���ات والتجمع، ومع 
ذلك ي�سرتط اأن ي�سلك الق�ساة دائمًا، لدى ممار�سة حقوقهم، م�سلكًا يحفظ هيبة 

من�سبهم ونزاهة وا�ستقالل الق�ساء.
9- تك���ون للق�س���اة احلرية يف تكوين جمعيات للق�ساة اأو غريه���ا من املنظمات لتمثيل 
م�ساحله���م والنهو����س بتدريبه���م املهن���ي وحماي���ة ا�ستقالله���م الق�سائ���ي، وفى 

الن�سمام اإليها.

املوؤهالت واالختيار والتدريب:
10- يتعني اأن يكون من يقع عليهم الختيار ل�سغل الوظائف الق�سائية اأفرادًا من ذوى 
النزاهة والكفاءة، وحا�سلني على تدريب اأو موؤهالت منا�سبة يف القانون، ويجب اأن 
ت�ستمل اأي طريقة لختيار الق�ساة على �سمانات �سد التعيني يف املنا�سب الق�سائية 
بدوافع غري �سليمة، ول يجوز، عند اختيار الق�ساة، اأن يتعر�س اأي �سخ�س للتمييز 
عل���ى اأ�سا�س العن�سر اأو اللون اأو اجلن�س اأو الدين اأو الآراء ال�سيا�سية اأو غريها من 
الآراء اأو املن�س���اأ القوم���ي اأو الجتماع���ي، اأو امللكية اأو املي���الد اأو املركز، على اأنه ل 
يعت���رب من قبيل التمييز اأن ي�سرتط يف املر�س���ح لوظيفة ق�سائية اأن يكون من رعايا 

البلد املعني.

�شروط اخلدمة ومدتها :
11- ي�سم���ن القانون للق�ساة ب�سكل منا�س���ب مت�سية املدة املقررة لتوليتهم وظائفهم، 
وا�ستقالله���م، واأمنهم، وح�سولهم على اأجر مالئ���م، و�سروط خدمتهم ومعا�سهم 

التقليدي و�سن تقاعدهم.



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 77مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

12- يتمت���ع الق�ساة، �س���واء كانوا معين���ني اأو منتخبني، ب�سمان بقائه���م يف من�سبهم 
اإىل حني بلوغهم �سن التقاعد الإلزامية اأو انتهاء الفرتة املقررة لتوليهم املن�سب، 

حيثما يكون معمول بذلك.
13- ينبغ���ي اأن ي�ستند نظام ترقية الق�ساة، حيثما وجد مثل هذا النظام، اإىل العوامل 

املو�سوعية، ول �سيما الكفاءة والنزاهة واخلربة.
14- يعترب اإ�سن���اد الق�سايا اإىل الق�ساة �سمن اإطار املحكمة التي ينتمون اإليها م�ساألة 

داخلية تخ�س الإدارة الق�سائية.

ال�شرية واحل�شانة املهنيتان:
15- يك���ون الق�س���اة ملزم���ني باملحافظ���ة عل���ى �س���ر املهن���ة فيم���ا يتعل���ق مبداولتهم 
وباملعلوم���ات ال�سرية الت���ي يح�سلون عليها اأثن���اء اأداء واجباته���م الأخرى خالف 

الإجراءات العامة، ول يجوز اإجبارهم على ال�سهادة ب�ساأن هذه امل�سائل.
16- ينبغ���ي اأن يتمتع الق�س���اة باحل�سانة ال�سخ�سية �سد اأي دعاوى مدنية بالتعوي�س 
النق���دي عما ي�سدر عنهم اأثناء ممار�سة مهامهم الق�سائية من اأفعال غري �سليمة 
اأو تق�س���ري، وذلك دون اإخالل باأي اإجراء تاأديبي، اأو باأي حق يف ال�ستئناف، اأو يف 

احل�سول على تعوي�س من الدولة وفقا للقانون الوطني.

التاأديب واالإيقاف والعزل:
17- ينظ���ر يف التهم���ة املوجه���ة اأو ال�سك���وى املرفوعة �س���د قا�ٍس ب�سفت���ه الق�سائية 
واملهني���ة، وذل���ك على نحو م�ستعجل وع���ادل مبوجب اإج���راءات مالئمة، وللقا�سي 
احلق يف احل�سول على حماكم���ة عادلة، ويكون فح�س املو�سوع يف مرحلته الأوىل 

�سريًا، ما مل يطلب القا�سي خالف ذلك .
18- ل يك���ون الق�س���اة عر�س���ة لالإيقاف اأو الع���زل اإل لدواعي عدم الق���درة اأو دواعي 

ال�سلوك التي جتعلهم غري لئقني لأداء مهامهم.



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 78

19- حت���دد جميع الإج���راءات التاأديبية اأو اإجراءات الإيق���اف اأو العزل وفقًا للمعايري 
املعمول بها لل�سلوك الق�سائي.

20- ينبغ���ي اأن تك���ون الق���رارات ال�سادرة ب�ساأن الإج���راءات التاأديبي���ة، اأو اإجراءات 
الإيقاف اأو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب جهة م�ستقلة، ول ينطبق ذلك على 
الق���رارات التي ت�سدرها املحكمة العليا اأو ال�سلطة الت�سريعية ب�ساأن ق�سايا التهام 

اجلنائي وما مياثلها.

>>>



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 79مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

الضمانات الدستورية
 في تعزيز استقالل القضاء
 وتحقيق الفصل بين السلطات

يحيى قاسم سهل
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اتف���ق الفقه الد�ستوري باأنه يل���زم  لقيام الدولة القانوني���ة اأن يتوافر لها �سمانات 
معين���ة يتمثل اأهمها يف وجود د�ست���ور، ويف تطبيق مبداأ الف�سل بني ال�سلطات واحرتام 
مب���داأ �سيادة القان���ون، ويف تدرج القواع���د القانونية، وكذلك تنظي���م رقابة ق�سائية. 

واأخريًا حماية احلقوق واحلريات الفردية)1(. 
وتع���رف الدولة القانوني���ة اأو دولة املوؤ�س�س���ات باأنها الدولة التي تق���وم على اأ�سا�س 
تق�سي���م وظائ���ف الدولة اإىل ثالث وظائ���ف رئي�سية: تنفيذية، ت�سريعي���ة، ق�سائية وقد 
ن�س���اأ على اأ�سا�س هذا التق�سيم مبداأ الف�سل بني ال�سلطات كنتيجة طبيعية ملفهوم دولة 
القانون اأو دولة املوؤ�س�سات، اإذ ل قيمة للقول بدولة املوؤ�س�سات اإذا مل يكن هناك جت�سيد 
وتطبيق ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات، على اأن اأهم هدف عند فقهاء القانون الد�ستوري 
ه���و ف�س���ل موؤ�س�سات الدولة عن �سخ�سي���ة احلاكم والتي كانت تطغ���ى على �سخ�سية 

الدولة كما عرب عن ذلك لوي�س ال�ساد�س ع�سر بقوله "اأنا الدولة والدولة اأنا" )2(.
واملوؤ�س���ف ل���ه اأن امل�سرع اليمني اأكد ه���ذا القول  يف املادة )8( م���ن قانون اأرا�سي 
وعق���ارات الدولة ال�سادر بق���رار جمهوري رقم )21( ل�سن���ة )1995(م والتي تن�س: 
اأو  �سخ�س طبيعي  اأي  اإىل  اخلا�سة  الدولة  وعقارات  اأرا�سي  الت�سرف يف  يجوز  "ل 

اعتباري باملجان اإل بق�سد حتقيق نفع عام اأو بتوجيه من رئي�س اجلمهورية".

1 -  اأنظر د. عبد الغني ب�سيوين عبد اهلل ، النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري ، من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية ، 1994م �س��164.
)التجربة  نقا�س:  حلقة  اإىل  مقدمة  ورقة   ، ال�سلطات  بني  الف�سل  ومبداأ  املوؤ�س�سات  ،دولة  املاوري  حممد  يحيى  القا�سي   -  2

الد�ستورية يف اليمن التي اأقامها )تيار الوعي املدين و�سيادة القانون( ، �سنعاء ، 5-6 يونيو 2012م �س��3.
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واأروم يف ه���ذه الورق���ة البحث يف ال�سمان���ات الد�ستورية التي تع���زز من ا�ستقالل 
ال�سلط���ة الق�سائي���ة بو�سفه���ا اإح���دى �سلط���ات الدولة الث���الث لرتقية وحتقي���ق مبداأ 
الف�س���ل ب���ني ال�سلط���ات، بو�سفة ميثل �سمان���ة اأ�سا�سية لقي���ام دول���ة "املوؤ�س�سات" اأو 
الدول���ة القانونية. ووفق ما �سبق؛ يقت�سي البحث التعريف مببداأ الف�سل بني ال�سلطات 

واأهميته، ثم البحث يف �سمانات ا�ستقالل الق�ساء. 

المبحث األول
أهمية الفصل بين السلطات

يع���دُّ مبداأ الف�س���ل بني ال�سلطات من املب���ادئ الأ�سا�سية التي قام���ت عليها النظم 
الدميقراطي���ة الليربالي���ة. ففي اأعق���اب الثورة الفرن�سي���ة  ع���ام 1789م تبنى اإعالن 
احلقوق الفرن�سي هذا املبداأ، اإذ ن�ست املادة ال�ساد�سة ع�سرة منه على اأن "كل جماعة 
�سيا�سي���ة ل تتبنى مبداأ الف�سل بني ال�سلطات،  ل ميكن اأن توفر ال�سمانات  الأ�سا�سية 

للحقوق واحلريات ومن ثم فهي جماعة ل د�ستور لها".
وين�س���ب مبداأ الف�س���ل بني ال�سلطات ع���ادة اإىل الفقيه الفرن�س���ي مونت�سكيو، على 
الرغ���م من اأن ع���ددًا من املفكرين والفقه���اء �سبقوه يف الدعوى اإلي���ه اأو مهدوا ال�سبل 
اإليه���ا، وم���ن اأ�سهر هوؤلء اأر�سط���و يف الع�سور القدمية الذي دع���ا اإىل تق�سيم وظائف 
الدول���ة ح�س���ب طبيعته���ا القانونية، وجون ل���وك الذي مل تكن دعوته جم���رد دعوة اإىل 
تق�سي���م الوظائف القانوني���ة للدولة بل دعي اإ�سافة اإىل ذل���ك، اإىل وجوب الف�سل بني 
ا �سبق، فاإن مبداأ  الهيئ���ات التي تقوم مبمار�سة تل���ك الوظائف)3 (.  وب�سرف النظر عمَّ
الف�س���ل بني ال�سلطات ن�سب وم���ا زال ين�سب اإىل مونت�سكيو لأنه ه���و الذي در�س املبداأ 
ب�س���ورة مف�سلة، وه���و الذي عني اأكرث من غريه يف تربيره واإظه���ار اأهميته و�سرورته 

3 -  اأنظر د. عبد الغني ب�سيوين عبد اهلل ، النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري، مرجع �سابق �س���166-165.
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كاأ�سا�س حل�سن �سرية الأعمال يف الدولة ومنع الفتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم. 
والفكرة الأ�سا�سية التي يق���وم عليها مبداأ الف�سل بني ال�سلطات هي �سرورة توزيع 
وظائ���ف احلكم الرئي�سي���ة الت�سريعي���ة والتنفيذي���ة والق�سائية على هيئ���ات منف�سلة 
ومت�ساوي���ة ت�ستق���ل كل منها عن الأخ���رى يف مبا�سرة وظيفتها حت���ى ل ترتكز ال�سلطة 
يف ي���د واحدة، فت�سيء ا�ستعمالها، وت�ستب���د باملحكومني ا�ستبدادًا ينتهي بالق�ساء على 

حرياتهم وحقوقهم)4(.  
ويتف���ق معظم فقهاء القانون الع���ام على اأن املفهوم ال�سحيح ملبداأ ف�سل ال�سلطات كما 
ت�س���وره مونت�سكيو، هو الف�سل املتوازن بني ال�سلط���ات الثالث يف الدولة، مع قيام قدر من 
التع���اون فيم���ا بينها، لتنفي���ذ وظائفها يف تواف���ق وان�سجام، مع وجود رقاب���ة متبادلة بينها 
ل�سم���ان وق���وف كل �سلطة عند حدوده���ا )ال�سلطة توق���ف ال�سلط���ة( دون اأن تتجاوزها اأو 
تعت���دي عل���ى �سلطة اأخرى، ويعرب ع���ن ذلك مببداأ ت���وازن ال�سلطات، ول ري���ب يف اأن مبداأ 

الف�سل بني ال�سلطات يحقق اأهدافًا حيوية و�سرورية يف حياة املجتمع منها)5(. 
تنظي���م الخت�سا����س وتوزيع املهام ب���ني �سلطات الدولة و�سم���ان التخ�س�س   -1

الوظيفي.
يحول دون ت�سلط اأو هيمنة �سلطة على اأخرى.  -2

يحمي احلقوق واحلريات العامة.  -3
يكفل مراقبة ال�سلطات لبع�سها البع�س.  -4

يحقق التوازن بني ال�سلطات ومينع ال�ستبداد.  -5
ي�سهم يف بناء جمتمع العدل وامل�ساواة.  -6

يعزز احرتام ال�سرعية وتطبيق مبداأ �سيادة القانون.  -7
يكفل قيام دولة  القانون.  -8

4 -  اأنظر د. عدنان حممود اجلليل ، مبداأ الف�سل بني ال�سلطات ....، مرجع �سابق ، �س���125
5 -  اأنظر القا�سي يحيى حممد املاوري ، دولة املوؤ�س�سات، ومبداأ الف�سل بني ال�سلطات مرجع �سابق  نف�س ال�سفحة.



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 83مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

 
المبحث الثاني

ضمانات تعزيز استقالل القضاء

ل �س���ك يف اأن النظام الق�سائي الفعال هو حج���ر الأ�سا�س يف حتقيق ر�سالة الدولة 
الأ�سا�سي���ة املتمثل���ة باإقامة الع���دل بني جميع النا����س، واإر�ساء قيم النزاه���ة وامل�ساواة 
وتكاف���وؤ الفر�س واحلفاظ على احلقوق واحلريات التي ن����س عليها الد�ستور، وكفلتها 

القوانني واللوائح والقرارات النافذة.
وتختل���ف النظ���م الق�سائية يف ال���دول فهن���اك دول تاأخذ بنظام الق�س���اء املزدوج 
مث���ل فرن�سا ودول املغرب العربي وجمهورية م�سر العربي���ة، وهناك دول تاأخذ بنظام 

الق�ساء املوحد ومنها اجلمهورية اليمنية )6(. 
وياأخ���ذ النظام الق�سائي اليمني بنظام الق�ساء املوحد، والذي تكون فيه للمحكمة 
البتدائي���ة الولية العامة للنظر يف جمي���ع الق�سايا، �سواء الق�سايا اجلنائية اأو املدنية 

اأو الإدارية اأو ال�سخ�سية اأو التجارية، الخ.
وتتمث���ل وح���دة الق�ساء يف وجود حمكم���ة عليا واح���دة للجمهورية تت���وىل الرقابة 
القانونية على جمي���ع املحاكم ال�ستثنائية والبتدائية من خالل ما ت�سدره من اأحكام 

ق�سائية يف اإطار الن�سو�س القانونية املنظمة لذلك. 
كم���ا ياأخ���ذ النظ���ام الق�سائي اليمن���ي مببداأ التقا�س���ي على درجت���ني "البتدائية 

وال�ستئناف"، ثم  رقابة املحكمة العليا.

6 -  ورقة تعريفية بالنظام الق�سائي اليمني، �سحيفة الق�سائية، �سنعاء ، العدد )102( الأثنني )10( اأغ�سط�س 2009م ، �س��8
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ويتمت���ع الق�ساء اليمن���ي وفقًا للد�ست���ور بال�ستق���الل الق�سائي، فالق�س���اء �سلطة 
م�ستقلة يف اأداء مهامه والق�ساة م�ستقلون ل �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغري القانون، 
وجاء ن�س الد�ستور على مبداأ ا�ستقالل الق�ساء يف املادة )149( منه على اأن "الق�ساء 

�سلطة م�ستقلة ق�سائيًا وماليًا واإداريًا".
ول�سم���ان حيادية ونزاهة وا�ستقالل الق�س���اء؛ فقد منع الد�ستور والقانون  التدخل 
يف الق�ساي���ا اأو يف اأي �س���اأن م���ن �سئون العدالة من قب���ل اأيه جهة كان���ت، وباأيه �سورة 
واعت���رب اأن التدخ���ل يف �سوؤون الق�ساء جرمي���ة ل ت�سقط الدعوى فيه���ا بالتقادم. وقد 
حظ���ر قانون ال�سلطة الق�سائية رقم )1( ل�سنة 1991م عل���ى الق�ساة مزاولة الأعمال 
الت���ي ل تتف���ق ووظيفة الق�ساء، واأوجب على كل من يت���وىل وظيفة من وظائف ال�سلطة 
الق�سائي���ة قبل مبا�سرته لأعماله اأن يقدم ك�سف���ًا مبا ميلكه من مال وعقارات، وتتوىل 
اجله���ة املخت�سة يف جمل�س الق�ساء الأعلى مراجعة ذل���ك ب�سورة �سنوية، كما يحظر 
القانون على الق�ساة اأف�ساء �سر املداولت، واأوجب عليهم قبل مبا�سرتهم لأعمالهم اأن 

يحلفوا اليمني.
ويع���ّد ا�ستقالل الق�ساء �سرط���ًا اأ�سا�سيًا ورئي�سيًا لتحقي���ق العدالة، فر�سته طبيعة 
العم���ل الق�سائي، فاإن مل يكن الق�ساء م�ستقاًل؛ فال ميكن اأن تكون هناك عدالة، واإذا 
كان الع���دل هو اأ�سا�س احلكم؛ فاإن ا�ستق���الل الق�ساء هو اأ�سا�س العدل، ومن هنا تنبع 

اأهمية ا�ستقالل الق�ساء)7( .
وجت�سيد ًا لذلك فقد �سدر قانون ال�سلطة الق�سائية رقم )1( ل�سنة 1990م وتعديالته 

كقانون خا�س ينظم �سئون ال�سلطة الق�سائية بهيئاتها واأجهزتها املختلفة، الخ.
ويق�سد با�ستقالل الق�ساء اأن يكون الق�ساء �سلطة م�ستقلة من �سلطات الدولة اإىل 
جان���ب ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية، ويعنى به كذل���ك األ يتدخل يف �سئون واأعمال 
الق�س���اء اأي���ًا كان �سواء من داخل ال�سلطة الق�سائي���ة، اأو من �سلطة اأخرى من �سلطات 
الدول���ة اأو ف���ردًا ذا وجاه���ة اجتماعية اأو نفوذ اأو م���ن اأي و�سيلة م���ن و�سائل الإعالم، 

7 -  ورقة تعريفية بالنظام الق�سائي اليمني ، مرجع �سابق، نف�س ال�سفحة.
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بهدف التاأثري على ا�ستقالله اأو امل�سا�س به والنتقا�س منه)8( .
ويعني ا�ستقالل الق�ساء حترر �سلطته من اأي تدخل من جانب ال�سلطتني الت�سريعية 
والتنفيذي���ة، وعدم خ�سوع الق�ساة لغري القانون، ويعد هذا ال�ستقالل عدمي اجلدوى، 

اإذ مل ي�سبقه، تاأكيد ملقومات الق�ساء التي ل يكون له وجود بدونها وهي)9(.
اأن يكون الق�ساء �سلطة ولي�س مرفقًا من املرافق.  -1

اأن يكون الق�ساء جهة خمت�سة فال يقحم عليه اأفراد من خارجه.  -2
اأن يكون الق�ساء جهة حمايدة فال ت�سبغه �سبغة �سيا�سية.  -3

األ يك���ون ا�ستق���الل الق�ساء جم���رد "مي���زة" ُت�سفى على مرف���ق من مرافق   -4
الدولة؛ واإمنا يكون اأثرًا طبيعيًا لوجود �سلطة تقف على قدم امل�ساواة مع �سلطتي الدولة  

الأخريني.
و�سوح الروؤية ال�سليمة ملاهية الق�ساء ومدلوله لدى اأجهزة الدولة وم�سئوليها   -5

ولدى رجال الق�ساء.
تواف���ر ن�سو�س عامة وجمردة وملزم���ة تربر ا�ستقالل الق�س���اء ي�ستند اإليها   -6
القا�س���ي يف الف�س���ل يف الق�سايا وفق معايري موحدة، ومبوجبه���ا ي�سدر اأحكامًا ويتم 

بها �سمان امل�ساواة بني اخل�سوم الذين احتدت ظروفهم اأو مراكزهم القانونية. 
ل يت�س���ور اأن يق���وم ل�ستقالل الق�س���اء قائمة، ما مل ي�ست�سع���ر القا�سي هذا   -7

ال�ستقالل يف نف�سه بحيث ي�سكل ذلك حماية ذاتية ل�ستقالل الق�ساء.
كفالة ال�سمان وال�ستقالل العملي للقا�سي وتنفيذ اأحكامه من جانب الدولة.  -8

والثاب���ت يف خمتل���ف النظ���م الق�سائي���ة اأن ا�ستق���الل الق�س���اة يف اأداء وظيفتهم 
الق�سائي���ة يعد من املبادئ الأ�سا�سية التي يقدم عليها النظام الق�سائي، ولذلك كانت 
عناي���ة هذه النظ���م الق�سائية بتقري���ر وتنظيم ال�سمان���ات التي تع���زز ب�سفة خا�سة 
و�سامل���ة احل�سان���ة الذاتية للق�ساة لت�س���د كل ثغرة قد ت�ستغ���ل بالرتهيب اأو الرتغيب 
8 - انظر د. علي بن �سالح القعيطي، �سمانات ا�ستقالل الق�ساء مفهومها وم�سمونها ، اأو راق عمل املوؤمتر الق�سائي الأول، اجلزء 

الثاين ، وزارة العدل ، �سنعاء ، �س�46��
9 -  جامعة بغداد 2001م،  �س��9-8.
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للم�سا����س با�ستقالل الق�ساء، ومن تلك ال�سمانات عدم قابلية الق�ساء للعزل، وتقرير 
قواع���د خا�سة بنق���ل الق�ساة وندبه���م واإعارتهم، وترقيتهم، وحتدي���د حالت ل يجوز 

للقا�سي اأن يحكم فيها، وتقرير قواعد خا�سة ملخا�سمة الق�ساة وتاأديبهم )10(. 
وق���د حر�س نظام الق�ساء اليمني على تقرير وتنظيم ال�سمانات التي تعزز ب�سفة 
خا�س���ة احل�سانة الذاتي���ة للقا�سي، والتي هي من اأهم اأ�س����س ا�ستقالل الق�ساء ومن 

هذه ال�سمانات.
اأواًل: عدم قابلية الق�شاة للعزل: 

وه���ذه ال�سمانة من اأبرز ال�سمان���ات بل متثل من الناحية العملي���ة الرمز الظاهر 
وامللمو�س لوجود �سلطة ق�سائي���ة م�ستقلة عن ال�سلطة التنفيذية)11(، وقد اأكد الد�ستور 
عل���ى عدم قابلية  الق�ساة للعزل يف امل���ادة )151( التي تن�س على: "الق�ساة واأع�ساء 
النياب���ة غري قابلني للعزل اإل يف احلالت وبال�سروط الت���ي يحددها القانون، ول يجوز 
نقلهم من ال�سلك الق�سائي اإىل اأي وظائف غري ق�سائية اإل بر�ساهم ومبوافقة املجل�س 

املخت�س ب�سئونهم ما مل يكن ذلك على �سبيل التاأديب وينظم القانون حماكمتهم.
كم���ا اأكد عل���ى عدم قابلي���ة الق�ساة للع���زل، قان���ون ال�سلطة الق�سائي���ة رقم )1( 
ل�سن���ة 1991م وذلك يف املادة )86( التي تن����س على: "الق�ساة غري قابلني للعزل من 
منا�سبه���م اإل اإذا كان العزل عقوبة مت توقيعها يف دعوى حما�سبة مبوجب اأحكام هذا 
القان���ون"، وقد حدد قانون ال�سلطة الق�سائي���ة احلالت التي يجوز فيها عزل القا�سي 
كعقوبة تاأديبية وذلك يف املادة )111( وبح�سب املادة نف�سها، يخت�س جمل�س الق�ساء 

الأعلى وحده  بتاأديب الق�ساة.
ومب���داأ عدم قابلية الق�ساة للعزل يعد من اأه���م ال�سمانات التي خ�س بها القانون 
اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية دون �سائر موظفي الدولة. ويعني هذا املبداأ عدم جواز اإبعاد 
القا�س���ي عن من�سبه الق�سائي �سواء بطريقة الف�سل اأم الإحالة اإىل املعا�س اأو الوقف 

10 -  اأنظر د. اآمال الفزايري، �سمانات التقا�سي درا�سة حتليلية مقارنة ، من�ساأة املعارف ، الإ�سكندرية ، مل يذكر �سنة الن�سر ، �س���126. 
11 -   اأنظر د. علي بن �سالح القعيطي، �سمانات ا�ستقالل الق�ساء مفهومها وم�سمونها ، مرجع �سابق ، �س��53
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ع���ن العمل اأو النق���ل اإىل وظيفة اأخ���رى، اإل بر�ساه ويف احلدود والقي���ود التي اأوردها 
القانون ما مل يكن القا�سي قد اأرتكب خطاأ وظيفيًا اأو اأخل بواجباته)12( .
ثانيًا: وجود نظام خا�ص برتقية ونقل الق�شاة وندبهم واإعارتهم:

حر�ست النظم القانوني���ة، ومنها النظام القانوين اليمني على �سن قواعد قانونية 
وا�سح���ة لل�سمانات املتعلقة برتقية ونقل الق�ساة وندبهم واإعارتهم، ول يجوز خمالفة 
ه���ذه القواع���د اأو جتاوزها. ويهدف امل�سرع م���ن هذه القواعد ا�ستبع���اد اأي تاأثري على 
الق�س���اة وع���دم ا�ستخدام ال�سلط���ة التنفيذية للنقل والندب اأو الإع���ارة ك�سالح بيدها 
تخ�س���ع القا�سي به، ومت����س ا�ستقالله، مما يتعذر مع���ه اأداء ر�سالته يف حتقيق العدل 
والأن�س���اف، ودون �س���ك ت�سكل ه���ذه القواعد اخلا�س���ة بالق�ساة فيم���ا يتعلق بنقلهم 

وندبهم واإعارتهم �سمانة من �سمانات ا�ستقاللهم يف ق�سائهم)13( . 
ع اليمني بالقواعد القانوني���ة اخلا�سة ب�سمانات ا�ستقالل الق�ساء  وق���د ُعِنَي امل�سرِّ
د�ستوريًا وقانونيًا، اإذا ن�ست املادة )150( من الد�ستور والتي تن�س على اأن: "الق�ساء 
وح���دة متكاملة ويرتب القانون اجلهات الق�سائية ودرجاتها ويحدد اخت�سا�ساتها كما 
يحدد ال�سروط الواجب توفرها فيمن يتوىل الق�ساء و�سروط واإجراءات تعيني الق�ساة 
ونقلهم وترقيتهم وال�سمانات الأخرى اخلا�سة بهم". وكذلك قانون ال�سلطة الق�سائية 
يف املادة )65( فقرة )اأ( ين�س على اأنه :"ل يجوز نقل الق�ساة اأو ندبهم اإل يف الأحوال 

املبينة يف هذا القانون" )14( .
ثالثًا: حتديد حاالت ال يجوز للقا�شي اأن يحكم فيها:

ح���دد قانون املرافع���ات والتنفيذ املدين رقم )40( ل�سن���ة 2002م يف الباب الرابع 
منه حالت تنحي الق�ساة وردهم عن احلكم، ويف هذا ال�سدد تن�س املدة )128( من 
قانون املرافعات باأنه: "يك���ون القا�سي ممنوعًا من نظر الدعوى )اخل�سومة( ويجب 
عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نف�سه ولو مل يطلب اخل�سوم ذلك يف الأحوال الآتية:�

12 -   انظر �سياء عبد الرحمن اأحمد عثمان، النظام التاأديبي )الن�سباطي( لأع�ساء ال�سلطة الق�سائية يف اليمن ، مرجع �سابق ، �س���14.
13 -  اأنظر د. علي بن �سالح القعيطي، �سمانات ا�ستقالل الق�ساة ومفهومها وم�سمونها ، مرجع �سابق ، �س56.

14 -   راجع الباب الرابع من قانون ال�سلطة الق�سائية رقم )1( ل�سنة 1991م وتعديالته.
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اإذا كان قريبًا اأو �سهرًا لأحد اخل�سوم اإىل الدرجة الرابعة.  -1
اإذا كان قريب���ًا اأو �سه���رًا ملحامي اأحد اخل�سوم اأو لع�س���و النيابة الذي يرتافع يف   -2

الدعوى اإىل الدرجة الرابعة.
اإذا كان �سهرًا لأحد الق�ساة الذين ي�سرتكون معه يف نظر الدعوى اأو قريبًا له اإىل   -3

الدرجة الرابعة.
اإذا كان له اأو لزوجته اأو لأحد اأولده اأو اأحد اأبويه خ�سومة قائمة اأمام الق�ساء مع   -4

اأحد اخل�سوم يف الدعوى اأو زوجته اأو اأحد اأولده  اأو اأحد اأبويه.
اإذا كان وكي���اًل لأح���د اخل�س���وم يف اأعمال���ه اخل�سو�سية اأو ممث���اًل قانونيًا له اأو   -5
مظنون���ًا وراثته له اأو كانت له �سلة قرابة اأو م�ساهرة اإىل الدرجة الرابعة باملمثل 
القان���وين له اأو باأحد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة املخا�سمة اأو باأحد مديريها اأو 

كان لهذا الع�سو اأو املدير م�سلحة �سخ�سية يف الدعوى.
اإذا كان له اأو لزوجته اأو لأحد اأقاربه اأو اأ�سهاره على عمود الن�سب اأو ملن يكون هو   -6

وكياًل عنه اأو ممثاًل قانونيًا له م�سلحة يف الدعوى القائمة.
اإذا كان قد اأفتى يف الدعوى اأو ترافع فيها عن اأحد اخل�سوم اأو كتب فيها ولو كان   -7
قب���ل ا�ستغال���ه بالق�س���اء، اأو كان قد �سبق له نظرها قا�سي���ًا وحكم فيها يف درجة 
اأدن���ى اأو نظره���ا خبريًا اأو حمكمًا واأبدى راأيه فيه���ا اأو اأدى �سهادة فيها قبل عمله 

بالق�ساء اأو كان لديه علم خا�س بها. 
اإذا رف���ع القا�س���ي دعوى تعوي�س عل���ى طالب الرد اأو قدم �س���ده �سكوى اإىل جهة   -8

الخت�سا�س.
اإذا رفعت عليه دعوى خما�سمة ومت قبولها قبل احلكم فيها".  -9

واأج���از القان���ون يف امل���ادة )132( للخ�سوم طل���ب رد القا�سي م���ن  نظر الدعوى 
لالأ�سباب الآتية:

اإذا ح���دث ل���ه اأو لزوجته خ�سومة مع اأح���د اخل�سوم يف الدع���وى اأو زوجته بعد قيام   -1
الدعوى املطروحة على القا�سي ما مل تكن قد اأقيمت بق�سد منعه من نظر الدعوى. 
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اإذا كان ملطلقت���ه الت���ي له منها ول���ُدُ اأو لأحد اأ�سهاره على عم���ود الن�سب خ�سومة   -2
قائم���ة بعد قيام الدعوى املطروحة على القا�س���ي، ما مل تكن هذه اخل�سومة قد 

اأقيمت بق�سد منعه من نظرها.
اإذا كان اأحد اخل�سوم خادمًا له.  -3

اإذا كان قد تلقى من اأحد اخل�سوم هدية.  -4
اإذا كان بين���ة وب���ني اأح���د اخل�سوم ع���داوة اأو مودة يرجح معها ع���دم ا�ستطاعته   -5

احلكم بغري ميل.
وبح�س���ب امل���ادة )133( للقا�س���ي م���ن تلق���اء نف�سه يف الأح���وال املبني���ة يف املادة 
ال�سابق���ة اأن يخ���رب املحكمة يف غرف���ة املداول���ة اأو رئي�س حمكمة ال�ستئن���اف بالن�سبة 
لق�ساة املحاكم البتدائية بال�سبب لالإذن له بالتنحي، وعلى املحكمة اأو رئي�س حمكمة 
ال�ستئن���اف الإذن للقا�سي بالتنحي واإثبات ذل���ك يف حم�سر يوقعه رئي�س املحكمة مع 

القا�سي ويقوم اأقدم اأع�ساء ال�سعبة مقام رئي�س املحكمة اإذا كان الأمر متعلقًا به .
كم����ا يجوز للقا�سي بح�سب امل����ادة )134( اإذا ا�ست�سعر احلرج يف نظر الدعوى 
لأي �سب����ب اآخر اأن يعر�س الأم����ر على رئي�س املحكمة البتدائي����ة اأو رئي�س حمكمة 
ال�ستئن����اف، على ح�سب الأحوال، لإقراره على التنحي عن نظرها اإذا كان ال�سبب 
وا�سحًا ومعقوًل اأو اأمره بال�ستمرار يف نظرها ويثبت ذلك يف حم�سر اجلل�سة على 

النحو املبني يف املادة )133(.
رابعًا: وجود قواعد خا�شة ملحا�شبة الق�شاة:

خ�س����س قانون ال�سلط���ة الق�سائية الف�س���ل الثالث من الب���اب اخلام�س ملحا�سبة 
الق�س���اة حيث ن�ست املادة )111( فقرة )1( باأن���ه: )يخت�س جمل�س الق�ساء الأعلى 
وحدة بتاأديب الق�ساة عند اإخاللهم بواجبات وظيفتهم، وللمجل�س اأن يحيل حما�سبتهم 

على جمل�س حما�سبة يتكون من ثالثة اأع�ساء من املجل�س اأو من ثالثة من الق�ساة(.
وبح�س���ب الفق���رة )2( تقيم هيئة التفتي����س الق�سائي الدع���وى التاأديبية بناء على 

طلب وزير العدل وموافقة جمل�س الق�ساء الأعلى.
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ول يق���دم طلب الدع���وى التاأديبية اإل بن���اء على حتقيق اأويل تت���وله هيئة التفتي�س 
الق�سائي، وي�سرتط اأن يكون املحقق اأعلى درجة من القا�سي الذي جرى التحقيق معه 

)فقرة 3( من املادة )111(. 
ووفق���ًا للم���ادة )112( تق���وم هيئ���ة التفتي�س الق�سائ���ي بتهيئة الدع���وى لل�سري يف 
اإجراءاتها عن جميع الوقائع املن�سوبة اإىل القا�سي اأو بع�سها ويكلف القا�سي باحل�سور 
اأمام املجل�س خالل �سهر من تاريخ علمه بالتكليف باحل�سور ل�سماع اأقواله ومتكينه من 
الدف���اع عن نف�سه، فاإن مل يح�سر نظر املجل�س الدعوى يف غيابه بعد التاأكد من �سحة 
اإبالغ���ه. وت�سمن قواعد حما�سبة القا�سي �سرية جل�سات املحاكمة  التاأديبية، وغريها 

من احلقوق كحق الدفاع وحق تكليف غريه باحل�سور نيابة الخ) 15(.
واإىل جانب �سمانات امل�ساءل���ة التاأديبية يتمتع القا�سي بح�سانات و�سمانات عند 

امل�ساءلة اجلنائية على النحو الآتي:�)16(.
عدم جواز القب�س على القا�سي اأو حب�سه اإل باإذن من جمل�س الق�ساء الأعلى.  -1

وج���وب اأن يقوم وزير العدل عند القب�س عل���ى القا�سي يف حالة التلب�س اأو حب�سه   -2
بالإب���الغ الفوري عن ذلك اإىل جمل����س الق�ساء الأعلى الذي ب���دوره اإما اأن ياأذن 

بحب�سه اأو ياأمر باإخالء �سبيله ب�سمان اأو بغري �سمان.
عدم ج���واز رفع الدعوى اجلزائية على القا�سي اإل بن���اء على طلب بذلك يقدمه   -3

النائب العام اإىل جمل�س الق�ساء الأعلى.
�سرورة ا�ستئذان جمل�س الق�س���اء الأعلى يف رفع الدعوى اجلزائية على القا�سي   -4
وموافقة املجل�س على هذا ال�ستئذان واإ�سداره الأذن برفعها، فهو املخت�س قانونًا 

مبنح الأذن برفعها اأو عدم منحه.
اإن جمل�س الق�ساء الأعلى هو الذي يعني املحكمة التي تتوىل حماكمة القا�سي جزائيًا.  -5

خام�شًا: وجود نظام خا�ص ملخا�شمة الق�شاة: 
و�س���ع امل�سرع اليمن���ي قواعد خا�سة ملخا�سمة الق�ساة �سمان���ًا ل�ستقالل الق�ساء، 

15 -  راجع 113، 114 من قانون ال�سلطة الق�سائية .
16 - راجع املواد )86-91( من قانون ال�سلطة الق�سائية.
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وق���د ورد ذل���ك يف امل���ادة )120( من قان���ون ال�سلط���ة الق�سائية التي تن����س على اأن: 
)تخ�س���ع خما�سمة الق�ساة وتنحيتهم وردهم لالأح���كام املن�سو�س عليها يف القوانني 

الإجرائية النافذة(. 
وينظم قانون املرافعات والتنفيذ املدين رقم )40( ل�سنة 2002م خما�سمة الق�ساة 

يف املواد)156-144(.
وبح�سب املادة )144( تنح�سر اأ�سباب دعوى املخا�سمة فيما ياأتي:�

اإذا وقع من القا�سي اأو ع�سو النيابة العامة غ�س يف عمله الق�سائي.  -1
اإذا وقع منه خطاأ مهني ج�سيم.  -2

اإذا امتنع �سراحة اأو �سمنًا عن النظر يف الدعوى اأو الف�سل يف ق�سية �ساحلة   -3
للحكم فيها بدون عذر �سرعي.

اإذا اعرتف القا�سي اأنه تعمد اجلور يف حكمه، اأو اأنه ق�سى بغري احلق اأو بناء   -4
على ر�سوة.

�شاد�شًا: وجود جمل�ص اأعلى ل�شئون الق�شاء:
اأن�س���اأ الد�ست���ور اليمني جمل����س اأعلى للق�س���اء �سمانًا ل�ستقالل���ه، وليكون مرجعًا 
خا�س���ًا للق�س���اة قائمًا على �سئونهم و�سئون الق�ساء عام���ة)17(. وقد ورد ذلك يف املادة 
)152( من الد�ست���ور التي تن�س على اأن: "يكون للق�ساء جمل�س اأعلى ينظمه القانون 
ويب���ني اخت�سا�ساته وطريق���ة تر�سيح وتعيني اأع�سائه، ويعمل عل���ى تطبيق ال�سمانات 
املمنوح���ة للق�ساة من حي���ث التعيني والرتقية والف�سل والعزل وفق���ًا للقانون ، ويتوىل 
املجل�س درا�سة واإقرار م�سروع موازنة الق�ساء متهيدًا لإدراجها رقمًا واحدًا يف املوزانة 

العامة للدولة".
وق���د اأو�سح الب���اب اخلام�س من قانون ال�سلطة الق�سائي���ة رقم )1( ل�سنة 1991م 

كيفيه ت�سكيل جمل�س الق�ساء الأعلى و�سالحيته)18(.
 

17 -  اأنظر د. على بن �سالح القعيطي ، �سمانات ا�ستقالل الق�ساء مفهومها وم�سمونها ، مرجع �سابق ، �س���57.
18 -  راجع قانون ال�سلطة الق�سائية الباب الرابع املواد )104 اإىل 120(
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اإن الن�سو����س الد�ستورية والقانونية قد ن�ست على مبداأ ا�ستقالل الق�ساء بو�سفة 
�سلط���ة م���ن �سلطات الدول���ة اإىل جان���ب ال�سلطتني الت�سريعي���ة والتنفيذي���ة، فالناحية 
الت�سريعي���ة ل باأ�س به���ا، لكن من الناحي���ة العملية هناك اخرتاق له���ذا املبداأ وهناك 
تدخ���ل يف �سئون الق�ساء ومن مظاهر اخرتاق هذا املب���داأ الفتئات على حق التقا�سي 
وم�سادرت���ه، والذي يحدث م���ن اجلهات التنفيذي���ة وغريها) 19(، واأي�س���ًا عدم تنفيذ 

اأحكام املحاكم من قبل هذه اجلهات واللجوء اإىل الأعراف.
اإن اخرتاق وعدم احرتام ا�ستقالل الق�ساء يتعلق باإرث الق�ساء يف اليمن قبل الثورة، 
حيث كان القا�سي مرتبطًا ب�سخ�س الأمام ارتباطًا �سديدًا، يعزله الأمام متى �ساء دون 

تربير، ويعينه كيفما �ساء دومنا تعليل الخ، اأي مل يكن مبداأ ا�ستقالل الق�ساء معروفًا. 
وثمة جانب ثقايف ميكن اأن نعزوه تدخاًل يف �سئون الق�ساء، وهو عدم فهم الق�ساة 
والأجه���زة املت�سل���ة بالق�ساء والأجه���زة التنفيذية ملبداأ ا�ستق���الل الق�ساء اإىل جانب 

عدم تطبيق الأجهزة التنفيذية والإدارة الق�سائية للقوانني.
اإن التبعي���ة املالية والإداري���ة للقا�سي لوزارة العدل لن تر�س���خ لديه مطلقًا ال�سعور 
بال�ستق���الل، اإىل جانب ذلك ف�ساد النظام ال�سيا�سي وت�سيي�سه للق�ساء وعدم احرتام  
ا�ستقالل���ه اأ�سهم كثريًا فيما اآلت اإليه اأمور الق�س���اء، واآخرها قيام جمل�س النواب يوم 
الثالث���اء املوافق 14 ماي���و 2013م بتمرير التعدي���الت على قانون ال�سلط���ة الق�سائية 

املقدمة من وزير العدل وب�سرية تامة) 20 (.
اأحمد الوادعي ، اليمن اجلديد ، وزارة  اإدار الندوة املحامي   ، 19 - انظر ندوة الق�ساء اليمني م�ساكله، وحماولة النهو�س به 

الأعالم والثقافة ، �سنعاء العدد الرابع ، اإبريل 1987م، �س���193-142.
اأنظر عبد الوهاب قطران ، قراءة يف تعديل قانون ال�سلطة الق�سائية املقر من الربملان ، �سحيفة الأوىل ، العدد 727،    - 20

الأربعاء 22 مايو 2013 �س�� 6
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قب���ل احلديث عن ا�ستق���الل الق�ساء و�سماناته الد�ستورية وبي���ان مدلوله واأ�سا�سه 
وطبيعت���ه واأهميت���ه واآث���اره، ومن ثم بي���ان ال�سمان���ات الد�ستورية ل�ستق���الل الق�ساء 
الواجب���ة حلماي���ة ا�ستقالل الق�س���اء؛ يح�سن بن���ا الإ�سارة بعجال���ة اإىل حتديد مفهوم 

النظام الق�سائي.

النظام الق�شائي
ُيق�س����د بالنظ����ام الق�سائي، الو�س����ع القان����وين والتنظيمي والواقع����ي لل�سلطة 
الق�سائية ومكانتها الد�ستورية واملبادئ ال�سائدة فيها، والتدرج الوظيفي للق�ساة، 
ح�سانته����م وي�سمل التعيني، الرتقية، الندب، النقل، الإعارة،  وامل�سئولية التاأديبية 
واجلنائي����ة واملدنية للق�ساة، كما ي�سمل املركز القانوين للقا�سي )اختيار القا�سي 
(، وبي����ان املحاكم، اأنواعها، اخت�سا�سها، ترتيبه����ا، والإجراءات التي تتم اأمامها 

وطرق الطعن يف اأحكامها.
فالدول���ة متار����س �سلطتها الق�سائية ع���رب الق�ساة الذين يعمل���ون يف املحاكم التي 
تن�سئها الدولة للقيام بالوظيفة الق�سائية، وم�سطلح القا�سي يطلق على اأحد معنيني:

االأول: ال�سخ����س الذي يحت���ل مركزًا قانونيًا يف �سلم الوظائ���ف الق�سائية يخوله 
القيام باأعمال الوظيفة الق�سائية.

الثــاين: على املحكمة، وهي اجلهاز ال���ذي يبا�سر من خالله القا�سي وحده اأو مع 
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غريه، مهمة الق�ساء، ولفظ املحكمة بهذا املعنى لي�س مرادفًا للفظ القا�سي اأو الق�ساة؛ 
لأنه���ا الوحدة الق�سائية التي لها مكان حمدد وتنعق���د يف اأوقات حمدده وتنف�سل عن 
�سخ����س القا�س���ي اأو الق�ساة فال يتغري كيانها بتغيري الق�س���اة، فهي موؤ�س�سة م�ستقرة 

تنتمي اإىل موؤ�س�سه اأكرب منها تت�سم بال�ستقرار والدميومة وال�ستقرار.
والنظ����ام الق�سائ����ي بح�سب ما هو معل����وم يختلف من دول����ة اإىل اأخرى بح�سب 
املبادئ التي ن�ساأت يف هذه الدولة اأو تلك، ونتيجة لظروف تاريخيه ا�ستقر مبوجبها 
تنظي����م الق�ساء فيها، اأو بح�سب اختي����اٍر واٍع مدرو�س من بني الأنظمة التي ا�ستقر 
العم����ل بها يف معظم دول العامل، مع حتوير ب�سيط مبا يتفق وظروف كل دولة، وهو 

يتاألف من �سقني اثنني:
االأول: ال�سق الإداري، ويتعلق ب�سكل ونوع الإ�سراف الإداري على الق�ساء، وما 
اإذا كان اإ�سرافًا ق�سائيًا بحتًا ل وجود فيه لوزارة العدل، اأو اإ�سراف ق�سائي اإداري 
م�سرتك توج����د فيه وزارة العدل وجمل�س للق�ساء، اأو اإ�سراف اإداري فقط ل وجود 

فيه ملجل�س الق�ساء.
الثــاين:  وهو ال�سق الق�سائي، ويتعلق باأنواع الق�ساء، ودرجات التقا�سي، وما اإذا 
كان يق���وم على اأ�سا�س وحدة الق�س���اء اأم تعدده، ويق�سد مببداأ وحدة الق�ساء: "وجود 
حمكم���ة عليا واحدة يتم عن طري���ق الطعن اأمامها ت�سحيح اأخط���اء املحاكم الأدنى،  
وتتوىل توحي���د املبادئ والجتهادات الق�سائية، اإىل جان���ب ذلك تبقى الولية العامة، 
بنظ���ر جميع املنازعات والف�سل فيها مهم���ا كان نوعها اأو قيمتها للمحكمة البتدائية، 
اإل م���ا ا�ستثني بن�س خا�س، ويرتتب على الأخذ به���ذا املبداأ، اأي مبداأ وحدة الق�ساء، 
توحيد جه���ات التقا�سي يف جمي���ع املنازعات على اختالف اأنواعه���ا واخل�سوم فيها، 
وتوحي���د اجله���ة امل�سرفة عليه���ا دون  اأن مينع ذلك م���ن تعدد اأنواع املحاك���م اأو وجود 

حماكم متخ�س�سة يف ظل وجود حمكمة عليا واحدة.
اأم���ا مبداأ  تع���دد الق�ساء فيق�سد به، وج���ود جهتني اأ�سا�سيتني هم���ا جهة الق�ساء 
الع���ادي، وجهة الق�ساء الإداري، وتخ�سع كل جه���ة يف ت�سكيلها وتنظيمها والإجراءات 
املتبعة اأمامها لقانون خا�س، فبالن�سبة جلهة الق�ساء العادي؛ فتخ�سع لقانون املرافعات 
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املدنية والتجارية، اأما بالن�سبة جلهة الق�ساء الإداري؛ فتخ�سع لقانون جمل�س الدولة، 
ويك���ون لكل منهم���ا حمكمة عليا، وقد يوجد اإىل جانبهما حمكم���ة د�ستورية عليا، ففي 
ظل هذا املبداأ تتعدد جهات الإ�سراف، وقد ح�سم الد�ستور اليمني خياره يف ذلك حيث 

اأخذ مببداأ وحدة الق�ساء حيث توجد حمكمه عليا واحدة.
مبداأ ا�شتقالل الق�شاء

م���ن املعل���وم اأن حتقيق العدال���ة لالإن�سان هو جوه���ر م�سوؤولية الدول���ة، وهو عنوان 
ح�سارته���ا وتقدمها، والو�سول لتحقيق العدالة يفرت�س وجود ق�ساء م�ستقل  ا�ستقالًل 
حقيقي���ًا، ووجود �سمانات كافية يف الد�ست���ور والقوانني ذات العالقة بالق�ساء حلماية 
ا�ستق���الل الق�س���اء، و�سوف نتناول يف ه���ذه الدرا�سة ب�سيء من الإيج���از  مفهوم مبداأ 

ا�ستقالل الق�ساء ومفهوم ال�سمانات الد�ستورية ل�ستقالل الق�ساء.
اأواًل: مبداأ ا�شتقالل الق�شاء

يق�س���د مبب���داأ ا�ستقالل الق�س���اء: األَّ يكون لأي �سلطة يف الدول���ة احلق يف التدخل 
باأي �سورة كانت يف اأعمال الق�ساء بغر�س التاأثري عليه للقيام باإجراء معني، اأو احلكم 
عل���ى نح���و ما يف ق�سية معينة، اأو انتزاع ق�سية ما من ولية الق�ساء للحيلولة بينه وبني 
احلك���م يف مو�سوعها، اأو بتعديل حك���م ق�سائي، اأو وقف تنفيذه اأو عرقلته. ويق�سد به 
�سلطة الق�ساء يف مبا�سرة �سئونه الق�سائية واملالية والإدارية والإ�سرافية بحرية طبقا 

للقانون ودون تدخل من اأحد.
اأ�سا�س مبداأ ا�ستقالل الق�ساء: ي�ستمد مبداأ ا�ستقالل الق�ساء اأ�سا�سه القانوين من 
مبداأ �سهري اأر�سته الثورة الفرن�سية عام 1789 م، وهو مبداأ الف�سل بني ال�سلطات وهو 
مب���داأ ترجع الدعوة اإليه اإىل الكاتب والفيل�سوف الفرن�سي مونت�سيكيو 1689_1755 
م يف كتاب���ه ال�سه���ري روح القوانني اإذ يق���ول: "اإن ال�سلطة بطبيعته���ا تغري بالنحراف 
وان جتمي���ع ال�سلط���ات  يف ي���د واحدة ي�ساعف من خط���ر ال�ستب���داد  والو�سيلة املثلى 
ملن���ع ذلك هي توزيع ال�سلطات بني هيئات خمتلفة"، ومبداأ الف�سل بني ال�سلطات مبداأ 
د�ست���وري يه���دف اإىل اإيجاد نوع معني من الت���وازن بني �سلطات الدول���ة، ويف ظل هذا 
املب���داأ يوج���د اإجماع على ا�ستقالل الق�س���اء باملفهوم املع���روف  اأي ب�سفته �سلطة من 
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�سلط���ات الدول���ة الثالث ولي����س جمرد وظيفة تق���وم بها املحاك���م اإىل جانب ا�ستقالل 
القا�س���ي اأثناء ا�سطالعه مبهامه، بحيث ميار�س القا�س���ي واجبه دون تاأثري اأو تدخل 
م���ن اأي جه���ة كانت. ول �سكَّ يف اإن مبداأ الف�سل بني ال�سلطات قد انعك�س اإيجابيًا على 
م �سلطات الدولة اإىل  ا�ستق���الل الق�ساء، وبيان ذلك اأن د�ساتري الدول يف الع���امل تق�سِّ
ث���الث �سلطات، ت�سريعي���ة،  وتنفيذية، وق�سائية، ويف الغالب، ف���اإن ن�سو�س الد�ساتري 
تظهر اأن العالقة بني �سلطات الدولة الثالث لي�ست حمل ف�سل تام اأو مطلق، اإمنا هي 

عالقة تعاون وتوازن.
الهدف من مبداأ ا�شتقالل الق�شاء:

يه���دف مبداأ ا�ستق���الل الق�س���اء اإىل حتقيق العدال���ة، وبلوغ هذه الغاي���ة ال�سامية 
والرفيعة لالإن�سان يف واقع احلال، ل ميكن ت�سوٌّره اإل من خالل وجود ق�ساء حر م�ستقل 
ونزيه،  وتاأكيدًا على ذلك، اأكدت جلنة حقوق الإن�سان يف موؤمتر �سانتياجو 1961م على 
اأن وج���ود ق�ساء م�ستقل يعدُّ اأف�سل ال�سمان���ات للحريات ال�سخ�سية، واأنه يتعنيَّ وجود 
ن�سو�س د�ستورية وقانونية ل�ستق���الل الق�ساء وتاأمينه من ال�سغوط ال�سيا�سية وتاأثري  
�سلط���ات الدولة الأخرى علي���ه، وذلك باحليلولة بني ال�سلطت���ني الت�سريعية والتنفيذية 
وب���ني ممار�سة اأية وظيف���ة ق�سائية، اأو التدخ���ل يف اإجراءات الق�س���اء، وتاأ�سي�سًا على 

ذلك؛ ل يجوز لأية �سلطة يف الدولة التدخل يف اخت�سا�س الق�ساء باأي �سورة كانت.
النتائج املرتتبة على مبداأ ا�شتقالل الق�شاء: 

الأخذ مببداأ ا�ستقالل الق�ساء يرتتب عليه عدة نتائج وهي:
اأوًل: �سم����ان ا�ستق����الل القا�سي، باأن يك����ون حرًا يف تكوين راأي����ه دون خوف اأو 
�سغط اأو تاأثري من �سخ�س اأو جهة ما، ولو متثلت بالراأي العام، كما يعني اأن يكون 
القا�سي يف ماأمن من �سبح احلاجة يف معي�سته، باأن يكون رزقه ال�سهري يف ماأمن، 
و اأن يك����ون غري خائف من العزل اأو الف�س����ل اأو احلرمان من الرتقية، واألَّ يخ�سع 
ل�سلطة رئا�سية متلي عليه ما يق�سي البّت يف اخل�سومات املنظورة اأمامه، اأو يكون 
م�سئ����وًل اأمامها عن هذا الق�ساء، واإمنا يخ�سع مبا�سرة للقانون الذي يطبقه وفقًا 

ملا ميلي عليه اقتناعه و�سمريه.
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الث���اين: �سم���ان ا�ستقالل الق�س���اء ك�سلطة م�ستقلة ل جمرد وظيف���ة، ومعنى ذلك 
اأن يك���ون الق�س���اء �سلطة فعلية، ل جم���رد وظيفة، واأن يقف على ق���دم امل�ساواة متامًا 
م���ع بقية �سلطات الدولة من الناحية الد�ستورية، وذلك ب�سمان ا�ستقالله من الناحية 
الوظيفي���ة، التي تنب�سط اإىل مراقبة اأعمال ال�سلطات الأخرى، ومتتدٌّ هذه ال�سلطة اإىل 
كل م���ا يت�س���ل باأغرا�سها، فال يجوز اأن يخ���رج من نطاقها اأية منازع���ة، ول يجوز اأن 
ي�س���ارك الق�س���اء يف �سلطاته اأي جهة اأخ���رى ي�سبغ  عليها و�سف الق�س���اء. ومعنى اأن 
يكون الق�ساء �سلطة م�ستقل���ة؛ يقت�سي بال�سرورة ا�ستقالله حيال ال�سلطة الت�سريعية، 
ف���ال يج���وز له���ا التدخل يف وظيف���ة الق�س���اء اأو يف اأحكام���ه اأو يف ح���ق التقا�سي اأو يف 
تنظيم���ه، اإذا كان يق�سد من���ه النيل من ا�ستقالل الق�ساء، والعت���داء عليه اأو اإخراج 
منازعات معينه من ولية الق�ساء. وكذلك ب�سمان ا�ستقالل الق�ساة يف اأداء وظيفتهم 

حيال ال�سلطة التنفيذية، وهو ما يتطلب:
1 - عدم قابليتهم للعزل من ال�سلطة التنفيذية.

2- عدم خ�سوع الق�ساة يف ترقياتهم لل�سلطة التنفيذية.
3- حماية مرتبات الق�ساة.

4 - وجود نظام خا�س مل�سئولية الق�ساة التاأديبية.
االآثار املرتتبة على مبداأ ا�شتقالل الق�شاء:

ترتت���ب على مب���داأ ا�ستق���الل الق�ساء عدة اآث���ار يف مواجهة ال�سلطت���ني الت�سريعية 
والتنفيذية وعلى ال�سلطة الق�سائية: 

اأواًل: الآث���ار يف مواجهة ال�سلطتني الت�سريعي���ة والتنفيذية: فال يجوز لهما الف�سل 
يف اخل�سوم���ات، اأو انتقاد الإحكام الق�سائية بق�سد النتقا�س من هيبة الق�ساء، كما 
ل يجوز لهما مناق�سة ق�سية معينة معرو�سة على الق�ساء، ول يجوز لأع�ساء ال�سلطتني 
ورجالهم���ا التدخل لدى الق�ساء ل�سالح اأحد اخل�س���وم اأو لالإ�سرار به �سواء بطلب اأو 
اأمر اأو رجاء، ول يجوز لهما عقد املوؤمترات ال�سحفية بخ�سو�س ق�سية معرو�سة اإمام 
الق�س���اء، ول يجوز لوزير العدل اأن ي�سدر للق�س���اة تعليمات حمددة للحكم يف ق�سايا 

معينة على نحو دون اآخر.
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ثانيــا: الآثار يف مواجهة ال�سلطة الق�سائية ذاتها: يفر�س مبداأ ا�ستقالل الق�ساء 
على الق�ساء ورجاله عدة اآثار منها: اأنه ل يجوز للمحاكم اأن ت�سدر قرارات اإدارية واإل 
كانت منعدمة، ول يجوز لها اأن ت�سع قواعد عامة جمردة اأثناء ف�سلها يف اخل�سومات 
املعرو�س���ة عليه���ا، ول يج���وز لها اأي�س���ا عرقلة تنفي���ذ القوانني فيما عدا م���ا هو مقرر 
للدائ���رة الد�ستورية باملحكمة العليا اإذا طعن بذل���ك اأمامها بالطرق القانونية،  كما ل 
يجوز للمحاكم والق�ساة انتقاد ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية مبنا�سبة ق�سية معينة اأو 

عقد املوؤمترات ال�سحفية.
مبداأ ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية يف الد�شتور اليمني:

 اأورد د�ستور اجلمهورية اليمنية احلايل يف املادة 149 حتت عنوان  الف�سل الثالث 
ال�سلط���ة الق�سائية اأن "الق�ساء �سلطة م�ستقل���ة ق�سائيًا وماليًا واإداريًا والنيابة العامة 
هيئ���ة من هيئات���ه، وتتوىل املحاكم الف�س���ل يف جميع املنازع���ات واجلرائم، والق�ساة 
م�ستقل���ون ل �سلطان عليهم يف ق�سائهم لغ���ري القانون، ول يجوز لأية جهة وباأية �سورة 
التدخ���ل يف الق�ساي���ا اأو يف �ساأن من �س���وؤون العدالة، ويعترب مثل ه���ذا التدخل جرمية 
يعاق���ب عليها القانون، ول ت�سقط الدعوى فيها بالتقادم". كما ت�سمنت ن�سو�س املواد 
154،153،152،151، ع���ددًا م���ن الإح���كام الد�ستورية التي تعزز ا�ستق���الل الق�ساء، 

وال�سمانات املكفوله ل�ستقالله على النحو التايل:
مادة )150(: الق�ساء وحدة متكاملة ويرتب القانون اجلهات الق�سائية ودرجاتها 
ويح���دد اخت�سا�ساته���ا كما يح���دد ال�س���روط ال�واجب توفره���ا فيمن يت���وىل الق�ساء 
و�سروط واإجراءات تعيني الق�ساة ونقلهم وترقيتهم وال�سمانات الأخرى اخلا�سة بهم، 

ول يجوز اإن�ساء حماكم ا�ستثنائية باأي حال من الأحوال.
مــادة )151(: الق�ساة واأع�ساء النياب���ة العامة غري قابلني للعزل اإل يف احلالت 
وبال�سروط التي يحددها القانون، ول يجوز نقلهم من ال�سلك الق�سائي اإىل اأي وظائف 
غ���ري ق�سائية اإل بر�ساهم، ومبوافقة املجل����س املخت�س ب�سوؤونهم ما مل يكن ذلك على 
�سبيل التاأديب وينظم القانون حماكمتهم التاأديبية، كما ينظم القانون مهنة املحاماة.
مــادة )152(: يك���ون للق�ساء جمل�س اأعل���ى ينظمه القانون ويب���ني اخت�سا�ساته 
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وطريق���ة تر�سيح وتعيني اأع�سائه، ويعم���ل على تطبيق ال�سمانات املمنوحة للق�ساة من 
حي���ث التعيني والرتقي���ة والف�سل والعزل وفقًا للقانون، ويت���وىل املجل�س درا�سة واإقرار 

م�سروع موازنة الق�ساء، متهيدًا لإدراجها رقمًا واحدًا يف املوازنة العامة للدولة.
مــادة )153(: املحكمة العليا للجمهورية هي اأعلى هيئة ق�سائية، ويحدد القانون 
كيفي���ة ت�سكيلها ويبني اخت�سا�ساتها والإجراءات التي تتبع اأمامها، ومتار�س على وجه 

اخل�سو�س يف جمال الق�ساء ما يلي:-
اأ -   الف�س���ل يف الدع���اوى والدف���وع املتعلق���ة بع���دم د�ستورية القوان���ني واللوائح 

والأنظمة والقرارات.
ب-  الف�سل يف تنازع الخت�سا�س بني جهات الق�ساء.

ج-  التحقي���ق واإب���داء الراأي يف �سحة الطع���ون املحالة اإليها م���ن جمل�س النواب 
املتعلقة ب�سحة ع�سوية اأي من اأع�سائه.

د-   الف�س����ل يف الطع����ون يف الأح����كام النهائي����ة وذل����ك يف الق�ساي����ا املدني����ة 
والتجارية واجلنائية والأح����وال ال�سخ�سية واملنازعات الإدارية والدعاوى 

التاأديبية وفقًا للقانون.
ه����- حماكمة رئي�س اجلمهورية ونائ���ب الرئي�س ورئي�س ال���وزراء ونوابه والوزراء 

ونوابهم وفقًا للقانون.
مادة )154(: جل�سات املحاكم علنية، اإل اإذا قررت املحكمة جعلها �سرية مراعاة 

للنظام العام والآداب ويف جميع الأحوال يكون النطق باحلكم يف جل�سة علنية.
وعل���ى الرغ���م اإن الن�سو����س الد�ستوري���ة ال�سالفة الذك���ر قد ا�ستمل���ت فيما يتعلق 
بالق�ساء على ن�سو�س اإيجابية تعزز من ا�ستقالل الق�ساء، وحتقق ولو احلد الأدنى من 
مبدا الف�سل بني ال�سلطات؛ اإل اأنها لالأ�سف ال�سديد، ظلت يف الواقع العملي حربًا على 
ورق لأن ال�سلطة التنفيذية مل تكن جادة يف اإعطاء ال�سلطة الق�سائية كامل ا�ستقاللها، 
وو�س���ع ن�سو�س الد�ستور املتعلقة بالق�ساء مو�س���ع التنفيذ، وذلك من خالل امل�سارعة 
اإىل تعدي���ل قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�سنة 1991م لكون هذا القانون كان اأ�سبق 
يف ال�سدور من الد�ستور احلايل، فكانت ن�سو�سه متعار�سة مع اأحكام الد�ستور، وكان 
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ل ب���د من تعديله���ا، اإل اأنها بقيت دون تعديل. ول �سك لدين���ا ان هذا الو�سع قد عك�س 
نف�س���ه على اأداء ال�سلطة الق�سائية وا�ستقاللها واحرتامها، وما نلحظه عليها من وهن 
واإحب���اط  وهوان على النف�س من قب���ل ال�سلطة الق�سائية ذاتها، ول���دى اأجهزة الدولة 
املختلفة وعامة املواطنني  والواقع املعا�س، و�سيل العتداءات �سبه اليومية على املحاكم 
وق�ساته���ا والتدخالت يف �سئون الق�ساء خري دليل واأ�س���دق برهان. اإن قانون ال�سلطة 
نها من  ل الق�ساء وربطه باحلكومة، ومكَّ الق�سائي���ة الناف���ذ رقم 1 ل�سنة 1991م  قد كبَّ
التدخ���ل يف �سئونه والتاأثري عل���ى ق�ساته باملخالفة للد�ستور من خ���الل ن�سو�س املواد 

الواردة فيه، وعلى وجه التحديد ن�سو�س املواد التالية:
مادة )8( : اأ – ل يجوز اإن�ساء حماكم ا�ستثنائية.

ب – يج���وز بق���رار من جمل����س الق�ساء الأعل���ى بناًء على اقرتاح م���ن وزير العدل 
اإن�ساء حماكم ق�سائية ابتدائية متخ�س�سة يف املحافظات متى دعت احلاجة اإىل ذلك 

وفقًا للقوانني النافذة.
مــادة )39(: يح���دد بق���رار من وزي���ر العدل بالت�س���اور مع رئي����س املحكمة العليا 

وموافقة جمل�س الق�ساء الأعلى عدد حماكم ال�ستئناف و�ُسعبها.
مــادة )54(: يتبع اأع�س���اء النيابة روؤ�سائهم برتتيب وظائفه���م النائب العام، ثم 

وزيرالعدل . 
مــادة )59(: يك���ون تعيني رئي�س املحكمة العليا ونائبيه وق�ساة املحكمة بقرار من 
رئي�س جمل�س الرئا�سة بناًء على تر�سيح من جمل�س الق�ساء الأعلى وذلك من بني قائمة 
اأ�سم���اء تتوىل هيئ���ة التفتي�س الق�سائي اإعدادها للعر�س عل���ى املجل�س م�سفوعة بكافة 
البيان���ات وتقارير الكف���اءة املتعلقة مبن ت�سملهم القائمة، ويت���م ت�سكيل املحكمة العليا 
لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق اختيار جمل�س الرئا�سة ملن يتم تعيينهم من 
بني ق�ساة املحكمة العليا واملحاكم ال�ستئنافية اأو ممن عمل �سابقًا يف املحكمة العليا اأو 
حماكم ال�ستئناف اأو من العاملني يف النيابة العامة اأو التدري�س اجلامعي اأو املحاماة، 
ومع مراعاة الأح���كام املثبتة يف الفقرتني ال�سابقتني؛ يكون التعيني يف وظائف ال�سلطة 
الق�سائي���ة الأخ���رى بق���رار جمهوري بن���اًء على تر�سي���ح وزير الع���دل وموافقة جمل�س 
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الق�س���اء الأعلى عدا م�ساع���دي الق�ساة فيكون تعيينهم بقرار م���ن وزير العدل ويكون 
تعي���ني اأع�ساء النيابة العام���ة بقرار جمهوري، بناًء على تر�سيح وزير العدل واأخذ راأي 
النائ���ب العام، وموافقة جمل�س الق�س���اء الأعلى، عدا م�ساعدي النيابة فيكون تعيينهم 
بق���رار من وزير العدل بناًء على تر�سيح النائ���ب العام، وعلى اأن يكون تعيني م�ساعدي 
الق�ساة والنيابة حتت الختبار ملدة عامني، وي�سدر جمل�س الق�ساء الأعلى بعد انتهاء 
م���دة الختب���ار، وبعد ثبوت �سالحية املع���نيَّ قرارًا بتثبيته كم�ساع���د قا�سي اأو م�ساعد 
نيابة، فاإذا ثبت عدم �سالحيته قبل انتهاء هذه الفرتة يتعني ال�ستغناء عنه بقرار من 

جمل�س الق�ساء الأعلى.
مادة )65(: اأ – ل يجوز نقل الق�ساة اأو ندبهم اإل يف الأحوال املبينة يف هذا القانون.
ب- ت�س���در حركة تنق���الت ق�ساة املحاكم ال�ستئنافية بق���رار جمهوري بناًء على 
عر����س وزير العدل بعد الت�ساور مع رئي�س املحكمة العليا وبعد موافقة جمل�س 

الق�ساء الأعلى.
ج – ت�س���در حركة تنقالت ق�س���اة املحاكم البتدائية بقرار م���ن جمل�س الق�ساء 

الأعلى بناًء على عر�س وزير العدل بالت�ساور مع رئي�س املحكمة العليا.
د – يف غ���ري الأح���وال ال�ستثنائي���ة التي يقره���ا جمل�س الق�س���اء الأعلى؛ ل يجوز 
نقل القا�سي من حمكمة اإىل اأخرى اإل بعد مرور ثالث �سنوات على مبا�سرته 

للعمل يف هذه املحكمة.
ه – ل يجوز اأن يبقى اأحد الق�ساة يف حمكمة واحدة بغري نقل لأكرث من خم�س �سنوات.
و – لوزير العدل عند ال�سرورة اأن يندب اأحد الق�ساة، وملدة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر 

قابلة للتجديد مدة اأخرى مماثلة يف احلالت الآتية:
ندب اأحد ق�ساة حماكم ال�ستئناف للعمل يف حمكمة ا�ستئناف اأخرى.  -1

ندب اأحد ق�ساة املحاكم البتدائية للعمل يف حمكمة اأبتدائية اأخرى.  -2
ويف جميع الأحوال، ي�سرتط اأن يكون الندب بناًء على طلب اجلهة الق�سائية املعنية، 

واإخطار جمل�س الق�ساء الأعلى بذلك، ويحتفظ القا�سي بوظيفته الأ�سلية.
مــادة )66(: يجوز بقرار جمهوري بن���اًء على عر�س وزير العدل وموافقة جمل�س 
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الق�س���اء الأعلى ندب الق�ساة ل�سغ���ل وظائف غري ق�سائية مبوافقته���م، ويحتفظ لهم 
بكافة المتيازات.

مــادة )67(: حت���دد املرتبات والبدلت لأع�ساء ال�سلط���ة الق�سائية وفقًا للجدول 
امللحق بهذا القانون، ويجوز بقرار اآخر من رئي�س الوزراء بناًء على عر�س وزير العدل 
من���ح بدلت اأخرى لأع�ساء ال�سلطة الق�سائية غري ما ورد بهذا القانون، كما اأنه يجوز 
بق���رار من جمل����س الوزراء تعديل ه���ذا اجلدول وفقًا مل���ا تقت�سيه ال�س���رورة لتح�سني 

معي�سة املوظفني العموميني.
مادة )68(: مينح اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية بدل طبيعة عمل اأو بدل حتقيق بواقع 
)30%( اإىل )50%( م���ن املرتب الأ�سا�سي بح�سب ظروف وطبيعة العمل واملناطق التي 
يعملون بها، ي�سدر بتنظيم منحه يف اإطار حدي الن�سبة املقررة قرار من وزير العدل.

مــادة )69(: مينح اأع�ساء ال�سلط���ة الق�سائية املعين���ون يف املناطق الريفية بدل 
ريف بواقع )30%( اإىل )60%( من املرتب الأ�سا�سي، ي�سدر بتحديدها وحتديد ن�سبة 

البدل املقرر لها يف اإطار احلدين املذكورين قرار من وزير العدل.
مــادة )70(: مينح اأع�س���اء ال�سلطة الق�سائية املعيَّنون يف املناطق التي ل ميلكون 
به���ا م�ساكن اأو الت���ي مل ُيوفر لهم فيها م�سكن من الدولة، ب���دل �سكن ي�سدر بتحديده 

قرار من وزير العدل بح�سب ظروف اإيجارات كل منطقة.
مادة )72(: مُينح الق�ساة العالوات الدورية طبقًا للنظام املقرر باجلدول امللحق 
بهذا القانون، ومبا ل يتجاوز نهاية املربوط املقرر لكل وظيفة، وذلك بعد انق�ساء �سنة 
م���ن تاريخ اللتحاق بالوظيفة، وت�ستمر �سنويًا طامل���ا ظل ع�سوًا يف ال�سلطة الق�سائية، 

وي�سدر بها قراٌر من وزير العدل بعد موافقة جمل�س الق�ساء الأعلى.
مــادة )73(: للق�ساة عطلة ق�سائية �سنوي���ة �سهران، يكون �سهر رم�سان املبارك 
اأحدها، ويحدد ال�سهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة جمل�س الق�ساء الأعلى، 

ول تنظر خالل العطلة الق�سائية اإل الق�سايا امل�ستعجلة.
مــادة )85( : اأ – كل م���ن يتوىل وظيفة من وظائف ال�سلطة الق�سائية يجب عليه 

قبل مبا�سرته لأعماله اأن يحلف اليمني التالية:



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 104

"اأق�س���م ب���اهلل العظي���م اأن اأكون متم�سكًا بكت���اب اهلل و�سنة ر�سول���ه واأن اأحرتم 
الد�ست���ور والقان���ون واأن اأحك���م بني النا����س بالع���دل واأن اأحر�س على �س���رف الق�ساء 
وعلى م�سالح ال�سعب واأت�سرف يف كل اأعمايل وفقًا ملا تقت�سيه واجبات القا�سي واهلل 

على ما اأقول �سهيد".
ب- يحلف رئي�س وق�ساة املحكمة العليا والنائب العام اأمام رئي�س جمل�س الرئا�سة 
بح�س���ور وزير العدل، اأم���ا باقي الق�ساة فيحلفون اأمام رئي����س املحكمة العليا بح�سور 
رئي�س واأع�ساء اإحدى دوائرها، كما يوؤدي اأع�ساء النيابة العامة الآخرون اليمني اأمام 

وزير العدل بح�سور النائب العام.
مــادة )89(: مع ع���دم الإخالل مبا للق�س���اء من ا�ستقالل فيم���ا ي�سدر عنه من 
اأح���كام اأو ق���رارات؛ يكون لوزير العدل حق الإ�س���راف الإداري واملايل والتنظيمي على 
جمي���ع املحاكم والق�ساة، ولرئي����س كل حمكمة حق الإ�سراف على الق�ساة التابعني له، 
وللنائب العام حق الإ�سراف على اأع�ساء النيابة العامة على �سوء القوانني والقرارات 

التي تنظم ذلك.
مــادة )90(: لرئي����س املحكم���ة ح���ق تنبي���ه الق�ساة على م���ا يقع منه���م خمالفًا 
لواجباته���م اأو مقت�سي���ات وظيفته���م بع���د �سم���اع اأقوالهم، ويك���ون التنبي���ه �سفاهًا اأو 
كتاب���ة، ويف احلالة الأخرية ُتبلغ �سورة لوزير العدل، وللقا�سي اأن يعرت�س على التنبيه 
ال�س���ادر اإليه كتابة من رئي�س املحكمة اإىل جمل�س الق�ساء الأعلى خالل اأ�سبوعني من 
تاري���خ تبليغه اإياه، وملجل�س الق�س���اء الأعلى اأن يجري حتقيقًا ع���ن الواقعة التي كانت 
حم���اًل للتنبي���ه اأو يندب لذلك اأح���د اأع�سائه اأو اأح���د ق�ساة املحكم���ة العليا يف اإجراء 
التحقي���ق بعد �سماع اأقوال القا�سي، وللمجل�س اأن يوؤي���د التنبيه اأو يعتربه كاأن مل يكن، 
ويبل���غ قراره لوزير الع���دل، ولوزير العدل ح���ق تنبيه روؤ�ساء حماك���م ا�ستئناف الألوية 
واملحاك���م البتدائية بعد �سم���اع اأقوالهم، على اأن يكون له���م )اإذا كان التنبيه كتابة( 
ح���ق العرتا�س اأمام جمل�س الق�س���اء الأعلى، ويف جميع الأح��وال اإذا تكررت املخالفة 

اأو ا�ستمرت بعد �سريورة التنبيه نهائيًا رفع�ت الدعوى التاأديبية.
مــادة )91(: لوزي���ر العدل تنبيه الق�س���اة كتابة اإىل ما يق���ع منهم من خمالفات 
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لواجباتهم حول مقت�سيات وظيفتهم، وذلك بعد رد القا�سي كتابة على ما هو من�سوب 
اإلي���ه وثب���وت خمالفته رغم ذل���ك لتلك الواجب���ات، وللقا�س���ي اأن يتظلم م���ن التنبيه 
خ���الل اأ�سبوع من تاريخ اإبالغ���ه اإىل جمل�س الق�ساء الأعلى، وللمجل�س اأن ي�سمع اأقوال 
القا�س���ي ويجري بنف�س���ه اأو بوا�سطة من ينتدبه لذلك من اأع�سائ���ه ما يراه لزمًا من 
اأوج���ه التحقيق ثم ي�سدر قراره برف�س التظلم اأو بقبول��ه واإلغاء التنبيه واعتب�اره كاأن 

مل يكن، ويبلغ ق���راره اإىل وزير العدل.
مــادة )92(: ت�سكل بوزارة العدل هيئة للتفتي�س الق�سائي من رئي�س ونائب وعدد 
كاٍف م���ن الق�س���اة يختارون من ب���ني ق�ساة املحاكم، على اأن يكون���وا من ذوي اخلربة 
والكف���اءة، ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بع���د موافقة جمل�س الق�ساء الأعلى ملدة 
�سنتني على الأقل قابلة للتجديد، على اأن يكون رئي�سها من بني اأع�ساء املحكمة العليا.

مادة )93( : يكون تقدير كفاءة القا�سي باإحدى الدرجات الآتية:
)كفوء، فوق املتو�سط، متو�سط، اأقل من متو�سط(.

ويجب اإجراء التفتي�س مرة على الأقل كل �سنة، ويجوز اأن يكون مفاجئًا يف اأي وقت، 
ويج���ب اإي���داع تقرير التفتي����س خالل �سهرين عل���ى الأكرث من تاريخ انته���اء التفتي�س، 
ويخطر القا�سي به خالل اأ�سبوعني على الأكرث من تاريخ الإيداع، وعلى الهيئة اإر�سال 
ن�سخت���ني اأحدهما لرئي�س جمل�س الق�س���اء الأعلى، والأخرى لوزي���ر العدل فيما يتعلق 

بالأمور اخلا�سة بالتفتي�س على اأعمال الق�ساة.
مادة )94(: تخت�س هيئة التفتي�س الق�سائي مبا يلي:

التفتي����س عل���ى اأعمال الق�ساة وذلك جلم���ع البيانات التي ت���وؤدي اإىل معرفة   -1
درج���ة كفاءتهم ومدى حر�سهم على اأداء وظيفتهم، واإع���داد البيانات الالزمة عنهم 

طبقًا لذلك لعر�سها على جمل�س الق�ساء الأعلى عند النظر يف احلركة الق�سائية.
2- تلقي ال�سكاوى التي تقدم �سد الق�ساة.

3- مراقب���ة �س���ري العمل يف املحاكم وتقدمي ما ت���راه من مقرتحات يف هذا 
ال�ساأن لوزير العدل .

الخت�سا�سات الأخرى التي ين�س عليها القانون.  -4
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مــادة )95(: ي�سدر وزير العدل مبوافقة جمل����س الق�ساء الأعلى لئحة التفتي�س 
الق�سائي تبني فيها القواعد والإجراءات املتعلقة بعمل الهيئة، واإجراء حتقيق ال�سكاوى 

والت�سرف فيها طبقًا لأحكام هذا القانون.
مادة )98(: يخطر وزير العدل من تقدر درجة كفاءته من رجال الق�ساء مبتو�سط 
اأو اأق���ل من متو�سط بذلك مبج���رد انتهاء هيئة التفتي�س املخت�س���ة من تقدير كفاءته، 
وملن اأخطر احلق يف التظلم من التقدير يف ميعاد ثالثني يومًا من تاريخ الإخطار، كما 
يق���وم وزير العدل قبل عر����س م�سروع احلركة الق�سائية عل���ى جمل�س الق�ساء الأعلى 
بثالثني يومًا على الأقل باإخطار رجال الق�ساء الذين حل دورهم ومل ت�سملهم احلركة 
الق�سائي���ة ب�سبب غري مت�سل بتقاري���ر الكفاءة التي ف�سل فيها وفقًا للمادة )100( اأو 

فات ميعاد التظلم يف امليعاد املن�سو�س عليه يف هذه املادة.
مــادة )101(: تخت�س الدائرة الإدارية باملحكم���ة العليا دون غريها بالف�سل يف 
الطلبات التي يقدمها الق�ساة باإلغاء القرارات الإدارية النهائية املتعلقة باأي �ساأن من 
�سوؤونه���م، وذلك عند النقل والن���دب متى كان الطلب من�سبًا عل���ى عيب يف ال�سكل اأو 
خمالفة القوانني واللوائح اأو خطاأ يف تطبيقها اأو اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة، كما تخت�س 
تل���ك الدائ���رة دون غريها بالف�سل يف طلب���ات التعوي�س عن تلك الق���رارات والف�سل 
يف منازع���ات اخلا�سة باملرتب���ات واملعا�سات واملكاف���اآت امل�ستحقة لرج���ال الق�ساء اأو 
لورثتهم، ول يجوز اأن يجل�س للف�سل يف هذه امل�سائل من كان ع�سوًا يف املجل�س الأعلى 

للق�ساء اإذا كان قد ا�سرتك يف القرار الذي رفع الطلب ب�سببه.
مــادة )106(: ل يكون اجتم����اع جمل�س الق�ساء الأعل����ى �سحيحًا اإل بح�سور 
اأغلبي����ة اأع�سائ����ه عل����ى الأقل، ويجب اأن يك����ون من بني اأع�سائ����ه احلا�سرين وزير 
الع����دل اأو نائب����ه ورئي�����س املحكمة العليا اأو اأح����د نوابه، وتكون جمي����ع املداولت يف 
املجل�����س �سري����ة وت�سدر الق����رارات باأغلبية الأع�س����اء احلا�سري����ن، وعند ت�ساوي 

الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.
مادة )109(: ميار�س جمل�س الق�ساء الأعلى ال�سالحيات التالية:

و�سع ال�سيا�سة العامة لتطوير �سوؤون الق�ساء.  اأ- 
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 ب- النظر يف جميع املوا�سيع التي تعر�س على املجل�س فيما يتعلق بتعيني الق�ساة 
وترقيته���م وعزلهم وحما�سبته���م وتقاعدهم ونقله���م وا�ستقالتهم على �سوء 

املواد املن�سو�س عليها يف هذا القانون.
 ج - تاأديب الق�ساة.

 د - درا�سة م�سروعات القوانني املتعلقة بالق�ساء.
 ه���� - النظ���ر يف نتائ���ج التفتي����س ال���دوري عل���ى اأعم���ال روؤ�ساء وق�س���اة حماكم 
ال�ستئن���اف واملحاك���م البتدائية لتقدي���ر درجة كفاءاته���م وحتقيق ال�سكاوى 
التي تقدم �سدهم، والنظر يف الطلبات التي تقدم منهم والت�سرف فيها وفقًا 

لأحكام لئحة التفتي�س الق�سائي.
اإبداء الراأي يف م�سروعات ميزانية ال�سلطة الق�سائية.  و- 

املادة  )111(: 1 – يخت�س جمل�س الق�ساء الأعلى وحده بتاأديب الق�ساة واأع�ساء 
النياب���ة العامة عند اإخاللهم بواجبات وظيفتهم ، وللمجل�س اأن يحيل حما�سبتهم على 
جمل����س حما�سب���ة يتكون من ثالثة اأع�ساء من املجل����س اأو من ثالثة من الق�ساة، ويعد 

ب�سفة خا�سة اإخالًل بواجبات الوظيفة ما يلي:
ارتكاب القا�سي جرمية خملة بال�سرف اأو جرمية الر�سوة اأو ثبوت حتيَّزه اإىل   اأ- 

اأحد اأطراف الدعوى.
 ب- تكرار التخلف عن ح�سور اجلل�سات دون عذر مقبول.

تاأخري البت يف الدعاوى.  ج- 
عدم حتديد مواعيد معينة لإمتام احلكم عند ختام املناق�سة .  د- 

 ه�- اإف�ساء �سر املداولة.
2 – تقي���م هيئة التفتي����س الق�سائي الدعوى التاأديبية بن���اًء على طلب وزير العدل 

وموافقة جمل�س الق�ساء الأعلى.
3 – ل يق���دم طل���ب الدع���وى التاأديبية اإل بن���اًء على حتقيق اأويل تت���وله هيئة التفتي�س 

الق�سائي ، وي�سرتط اأن يكون املحقق اأعلى درجة من القا�سي الذي جرى التحقيق معه.
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مادة )115( : 1 – العقوبات التاأديبية التي يجوز توقيعها على الق�ساة هي:
التنبيه.  اأ- 

الل�وم.  ب- 
الإنذار.  ج- 

احلرمان من العالوات الدورية.  د- 
التوقي���ف ع���ن العمل اأو اإعطائ���ه اإجازة جربية موؤقت���ة ل تتجاوز )ثالثة   ه- 

اأ�سهر(.
تاأخري الرتقية.  و- 

النقل اإىل وظيفة غري ق�سائية.  ز- 
العزل مع ا�ستحقاق املعا�س اأو املكافاأة.  ح- 

2 – يبلغ قرار جمل�س الق�ساء الأعلى اإىل وزير العدل مب�سمون احلكم ال�سادر يف 
الدعوى التاأديبية، كما يبلغ القا�سي املعني بذلك خالل الع�سرة الأيام التالية ل�سدوره.

مــادة )118( : 1 – ينبغي ملجل����س الق�ساء الأعلى يف اأح���وال امل�ساءلة التاأديبية 
اأو اجلزائي���ة اأن ياأم���ر باإيق���اف القا�سي عن مبا�س���رة اعمال وظيفته اأثن���اء اإجراءات 
التحقيق او املحا�سبة اأو املحاكمة، وذلك من تلقاء نف�سه اأو بناًء على طلب وزير العدل 

اأو رئي�س املحكمة التي يتبعها القا�سي.
2 – ل يرتت���ب عل���ى اإيقاف القا�سي ع���ن عمله مبوجب هذا القان���ون حرمانه من 

مرتبه مدة الإيقاف.
وقد ف�سل���ت الدائرة الد�ستوري���ة باملحكمة العليا موؤخرًا بقب���ول الدعوى املرفوعه 
اأمامه���ا م���ن بع�س الق�س���اة بعدم د�ستوري���ة املواد ال�سالف���ة الذكر يف قان���ون ال�سلطة 
الق�سائي���ة، وحكمت بعدم د�ستورية املواد ال�سالف���ة الت�سمني  يف حكم �سجاع وجريء، 
ي�س���كل بحق  �سابق���ة  ق�سائية يف التاري���خ الق�سائي اليمني، اأع���ادت العتبار للق�ساء 
اليمن���ي ومكنته م���ن انتزاع ا�ستقالل���ه الكامل من اأي���دي ال�سلط���ة التنفيذية بطريقة 
د�ستوري���ة وع�سري���ة، وتاأت���ي اأهمي���ة هذا احلك���م ال�سابقة، م���ن كونه قد ج�س���د فعليًا 
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الن�سو����س الد�ستورية املقررة ل�ستقالل الق�ساء، وهو م���ا ي�سكل خري �سمانة حلماية 
احلقوق واحلريات ودعامة اأ�سا�سية للدولة اليمنية الدميقراطية.

ال�شمانات الد�شتورية ال�شتقالل الق�شاء 
يق�سد بال�سمان���ات الد�ستورية ل�ستقالل الق�ساء، اأن يت�سم���ن الد�ستور باعتباره 
الوثيق���ة الأ�سمى اأحكامًا ون�سو�سًا تكفل للق�ساء ا�ستقالله ك�سلطة د�ستورية تقف على 
ق���دم امل�ساواة مع ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذي���ة، وت�سمن له ال�ستقرار وال�ستمرار 
يف اأداء ر�سالته، واإيجاد ال�سمانات الكافية حلماية ا�ستقالله، فا�ستقالل الق�ساء اأمر 
واج���ب لتطبيق القان���ون وفر�س احرتامه وحماي���ة احلقوق واحلري���ات، ليكون ق�ساء 
م�ستق���اًل وحمايدًا يوؤدي خدمة العدالة بجودة عالية، ومن ال�سمانات الواجب توافرها 

حلماية ا�ستقالل الق�ساء جت�سيدًا ملبًد الف�سل بني ال�سلطات  ال�سمانات التالية : 
اأوًل: ال�سمانات الد�ستورية التي حتقق احليادلل�سلطة الق�سائية. 

ثانيًا: ال�سمانات الد�ستورية التي حتمي التخ�س�س لل�سلطة الق�سائية.
ثالثًا: ال�سمانات الد�ستورية  التي حتمي حرية الراأي والجتهاد لل�سلطة الق�سائية.

رابعًا:  ال�سمانات  الد�ستورية التي تكفل حتقيق مبداأ الف�سل بني ال�سلطات. 
خام�س���ًا: ال�سمانات الد�ستوري���ه املوؤ�س�سية ل�ستقالل ال�سلط���ة الق�سائية، ونق�سد 
به���ا تلك املبادئ الت���ي تتوفر للق�ساء كموؤ�س�سة و�سلطة موك���ول لها �سالحية النظر يف 
الن���وازل، واإ�س���دار الحكام بوا�سطة القانون ق�سد حتقي���ق العدالة، وذلك من  خالل 
تطوي���ر القواع���د والآليات التي تعزز م���ن ال�ستقالل املوؤ�س�سي لل�سلط���ة الق�سائية من 
قبي���ل ب���ث ال�سفافي���ة يف اإدارة الق�ساء، وتاأكي���د �سمانات تعيني الق�س���اة وتثبيتهم يف 

وظائفهم  وفر�س هيبتهم وحيدتهم و�سمان ا�ستقاللهم املايل.
ول�سم���ان ا�ستقالل الق�س���اء يف د�ستور من الد�ساتري؛ فاإن م���ن الالزم اأن يت�سمن 

ذلك الد�ستور ن�سو�س اآمرة تقرر الآتي:
- اأن للق�س���اة وحدهم دون غريهم الف�س���ل يف اخل�سومات واملنازعات والدعاوى 
ب���ني الأف���راد واأجهزة ال�سلط���ة، وهم وفقًا للقوان���ني من يق�سوا بتج���رمي اأفعال معينة 
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ويحكم���ون بالعقوب���ات على مقرتيف تل���ك اجلرائم وفقًا لتلك القوان���ني، فال يجوز لأي 
جه���ة كانت اأن تتدخل يف اأعمال الق�ساة اأو اأن تطل���ب تطبيقًا معينًا لن�س معني، اأو اأن 

تفر�س حكمًا معينًا يف ق�سية معينة.
-  اأن يكون اأمر الق�ساء كله بيد الق�ساة، باأن يتوىل الق�ساة اأنف�سهم ووفقا للقانون 
جمي���ع الأمور املتعلقة بوظيفتهم  ابت���داء من التعيني والتاأدي���ب والنقل والعزل، ووفقا 
لإج���راءات قانوني���ة يراعى فيها قدر من ال�سفافية والتدقي���ق الواجب، اإىل جانب منح 
القا�س���ي اأو�سع ال�سمانات للدفاع عن نف�سه، وع���دم قابليته للعزل اإل يف اأحوال معينة 
ين�س عليها القانون بو�سوح تام، وبجب اإحاطة ا�ستقالل الق�ساء اإىل جانب ال�سمانات 
الد�ستوري���ة بحماية جزائية متنع وتعاقب كل م���ن ينتهك ا�ستقالل الق�ساء، �سواء كان 
ف���رد اأو جه���ة خا�سة اأو عام���ة، ول بد من الن����س يف الد�ستور على ذل���ك وعلى اإيجاد 
قانون مف�سل حلماية ا�ستقالل الق�ساء ي�ستمل على اأ�سد العقوبات ال�سارمة والرادعة 
�س���د كل م���ن يتدخل يف �سئ���ون الق�ساء، اأو يعت���دي على ا�ستقالله اأو عل���ى ال�سمانات 
املق���ررة حلمايت���ه، اأو مينع تنفيذ الأحكام الق�سائية، اأويعرقله���ا، وكذا منع ت�سريع اأي 
ن�سو�س قانونية تنتهك مبداأ ا�ستقالل الق�ساء، اأو تنتق�س منها اأو ترتب اأي رقابة على 
الق�س���اة، واإجراءات التقا�سي من جهة غ���ري ق�سائية، فاملحاكم كما هو معلوم م�سكلة 
مبقت�س���ى القانون على درجات لت�سحح الدرجة الأعل���ى منها خطاأ الأدنى، ولي�س من 
حق اأي جهة اأخرى اأن تقوم هي بهذا العمل، ف�سبيل تداراك اأي خطاأ يقع فيه القا�سي 
اأثن���اء اإج���راءات التقا�سي، ل يتم عن طريق التدخل يف اإج���راءات املحاكم، واإمنا يتم 

عن طريق الطعن بالطرق القانونية. 

>>>
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بحث حول الضمانات الدستورية
 في تعزيز  استقالل القضاة
 وتحقيق الفصل بين السلطات

المحامي/
 راشد بن علي الحاج
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 اإن مو�س���وع ا�ستق���الل الق�ساء �ساأن يتجاوز بكثري حدود الق�س���اة اأنف�سهم، اإذ اأنه 
يف جوهره وثيق ال�سلة بق�سية العدل وميزان احلرية يف املجتمع ،  ويف العامل املتح�سر 
ف���اإن قيمتي الع���دل واحلرية تتاأثران �سلبًا واإيجابًا مبقدار م���ا هو متوافر من ا�ستقالل 
للق�س���اء يف كل بلد ،  لذل���ك فاإننا حني ندافع عن ا�ستقالل الق�س���اء ونت�سبث به ؛  فاإمنا 
نداف���ع عن اأنف�سن���ا يف حقيقة الأمر ،  وح���ني ي�ست�سعر الق�ساة قلقًا م���ن جراء نق�سان 

ا�ستقاللهم ،  فاإن ذلك القلق ينبغي اأن ين�سحب علينا تلقائياً . 
    اإن ا�ستق���الل الق�ساء لي�س ترف���ًا، ولي�س خيارًا لل�سعوب اأو احلكام، بل هو حتمية 
حي���اة و�س���رورة وجود، بغريه ياأكل الق���وى فينا ال�سعيف، ويفتق���د املظلوم من يلوذ به 

ويثق يف ا�ستقالله ونزاهته، وهو �سمام الأمان للمتقا�سي قبل القا�سي. 
    واحلديث عن دولة املوؤ�س�سات وعن مبداأ �سيادة القانون وعن امل�سروعية يف دولة 
ل يوج���د فيها ق�ساء م�ستق���ل ي�سبح نوعًاَ من العبث، لأن ه���ذه الأمور جميعًا مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا ل ينف�سم، فحيث يوجد اإميان مببداأ امل�سروعية، و�سيادة القانون وحيث 
يوج���د الد�ست���ور، فان ال�سلط���ة الق�سائية امل�ستقل���ة تاأتي كنتيجة طبيعي���ة، اأما عندما 
يختف���ي مب���داأ امل�سروعية وعندما ل يك���ون هناك اإميان مببداأ �سي���ادة القانون، فانه ل 

ميكن ت�سور وجود �سلطة ق�سائية م�ستقلة يف مواجهة بط�س ال�سلطة التنفيذية. 
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اأهمية املو�شـوع:
غني عن البيان اأن العدل اأمر اإلهي، فهو اأحد اأ�سماء اهلل تعاىل وحتقيقه اأمر عظيم 
فقد جاءت كل الر�سالت ال�سماوية من اأجل رفع الظلم عن الب�سر، والقا�سي هو الذي 
يحق���ق تلك الغاية النبيلة وال�سريفة، قال تع���اىل: "واإذا حكمتم بني النا�س اأن حتكموا 
بالعدل"، ويعترب ا�ستقالل القا�سي يف اأدائه لوظيفته �سبيال لتحقيق العدل بني النا�س، 
فالع���دل هو اأ�سا�س احلك���م، لذلك تكت�سب درا�سة هذا املو�س���وع اأهمية خا�سة لتعلقها 
من الد�ستور الن�س على  بالق�ساة وهم اأع�ساء ال�سلطة الق�سائية. وجت�سيدًا لهذا؛ ت�سَ
ا�ستق���الل الق�ساء، الذي يعترب دعامة اأ�سا�سية حلماي���ة مبداأ �سيادة القانون، وعالمة 
م���ن اأي�سًا الن�س على ا�ستق���الل القا�سي يف وظيفته  ر الأمة، وت�سَ م���ن عالمات حت�سَ
ك�سم���ان اأ�سا�س���ي حلريات املواطن���ني وحقوقهم؛ فه���و الذي يحمي م�س���ار العدالة يف 
املجتم���ع، ويعمل على بث الطماأنينة يف نفو�س املواطن���ني وي�سمو بالعمل الق�سائي فوق 

نطاق ال�سبهات ويعطي للعدالة معناها احلقيقي.
     كما تكت�سب درا�سة مو�سوع ا�ستقالل القا�سي يف وظيفته اأهمية خا�سة يف الوقت 
احلا�س���ر، باعتبار اأن املجتمع  اليمني مير بتجرب���ة جديدة وبدميقراطية نا�سئة تقوم 
عل���ى  التعددية ال�سيا�سية والنقابات املهنية، وما حتمله معها من �سراعات وتناف�سات 
ومكاي���دات، الأم���ر ال���ذي يقت�سي وجود ق�س���اء م�ستق���ل وحمايد يك���ون موؤهاًل لنظر 

النزاعات والف�سل فيها.
الهدف من ا�شتقالل الق�شاء:

       اله���دف م���ن ا�ستقالل الق�ساء، ومن حماية هذا ال�ستقالل هو حتقيق العدالة 
الت���ي ل ميكن اأن تتحق���ق يف غياب اأحد مقوماته���ا الأ�سا�سية، وه���و ا�ستقالل الق�ساة 
وحماي���ة هذا ال�ستقالل من اأي تدخل وتاأثري، فما هو مفهوم هذا ال�ستقالل؟ وما هي 

مقوماته؟ وما هي �سرورته؟.
مفهوم ا�شتقالل الق�شاء:

يق�سد با�ستقالل الق�ساء، عدم جواز التدخل والتاأثري من قبل الغري على ما ي�سدر 
عنه من اإجراءات وقرارات واأحكام.
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 والتدخل والتاأثري اأمر مرفو�س �سواء كان ماديًا اأو معنويًا و�سواء مت بكيفية مبا�سرة 
اأو غري مبا�سرة، وباأية و�سيلة من الو�سائل. 

 وهن���اك العدي���د من �س���ور التدخ���ل، مثل تدخ���ل ال�سلط���ة التنفيذي���ة اأو ال�سلطة 
الت�سريعي���ة، اأو غريهم���ا من اأ�سخا�س القان���ون العام واخلا�س، كم���ا يدخل يف نطاقه 
الروؤ�س���اء الإداريون للق�ساة واأط���راف الدعوى، ولهذا فاإن ا�ستق���الل الق�ساء يقت�سي 
لي����س فقط من���ع تدخل تلك اجله���ات يف اأعمال الق�س���اة؛ ولكن – وهذا ه���و الأهم - 
وج���وب امتن���اع الق�ساة اأنف�سه���م عن ال�ستجاب���ة اأو القبول اأو اخل�س���وع لأي تدخل اأو 
تاأث���ري، ويرتتب على ذلك اأن الق�ساة؛ حر�سًا عل���ى ا�ستقاللهم، ل ميكن اأن ي�ستجيبوا 

ويخ�سعوا اإل ل�سوت القانون وال�سمري.
قب���ل الول���وج يف معرف���ة املفه���وم ل بد من الوق���وف على معن���ى الق�س���اء يف اللغة 
وال�سط���الح، فالق�س���اء يف اللغ���ة له معان عدة، كم���ا وردت كلمة الق�س���اء يف القران 
الك���رمي "اإذا ق�سى اأمرًا فاإمنا يقول له كن فيكون"، وه���ذه الآية ت�سري اإىل اأن الق�ساء 
يك���ون مبثاب���ة الإل���زام الذي لبد م���ن العمل به، وكذلك ف���اإن له معنًى اآخ���ر يدل على 
احلك���م والف�سل ب���ني �سيئني متنازعني، وذل���ك ا�ستنادًا لقوله تع���اىل: "وق�سى بينهم 
بالق�س���ط وهم ل يظلمون"، وهذا بع�س مما تدل عليه مفردة الق�ساء يف اللغة. اأما يف 
ال�سطالح فان كلمة الق�ساء تعني ف�س اخل�سومات واملنازعات على وجه خم�سو�س، 
وعرف���ه بع�س الفقهاء باأنه قول ملزم ي�سدر عن ولي���ة عامة، اأما وظيفته فاإنها تكمن 
يف العملي���ة الق�سائي���ة، التي هي مقيا����س منطقي، مقدمته الك���ربى الن�س الت�سريعي 
ومقدمت���ه ال�سغرى الواقعة حم���ل اخل�سومة والنزاع، ونتيجت���ه احلكم الذي ي�سدره 
القا�س���ي يف هذا الن���زاع، وطبيعة هذا العم���ل تقت�سي اأن تكون ال�سلط���ة التي متار�س 
الق�س���اء تت�س���م بال�ستقالل واحلياد وه���و جوهر العمل مببداأ الف�س���ل بني ال�سلطات، 
وا�ستق���الل ال�سلط���ة الق�سائية ع���ن بقية ال�سلط���ات يعترب حجر الزاوي���ة يف اأي نظام 
دميقراطي حر، ويذهب �سّراح القانون اإىل حتديد واختزال معنى "ا�ستقالل الق�ساء" 

يف مفهومني الأول �سخ�سي والثاين مو�سوعي.
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املفهوم ال�شخ�شي:
يق�س���د به���ذا املفهوم، توفري ال�ستق���الل للق�ساة كاأ�سخا�س وع���دم و�سعهم حتت 
رهب���ة اأي �سلطة من ال�سلطات احلاكمة، واأن يك���ون خ�سوعهم ل�سلطان القانون فقط، 
ولتحقيق ذلك حر�ست الد�ساتري على اإحاطة الق�ساة ببع�س ال�سمانات التي من �ساأنها 
حتقي���ق ذلك الهدف، وتوفري قدر من ال�سمانات الوظيفي���ة لهم مبا يكفل ا�ستقاللهم 
وعل���ى وج���ه اخل�سو�س جتاه ال�سلط���ة التنفيذية، كجعل اختيار الق�س���اء للوظيفة بيد 
ال�سلط���ة الق�سائي���ة، وتوفري احلماية الق�سائية للق�ساة للن���اأي بهم عن التهم الكيدية 
من ال�سلطة التنفيذية، وعدم جواز عزلهم بقرار من ال�سلطة التنفيذية لعدم اإعطائها 
فر�سة للتدخل وال�سغط يف الجتاه الذي ترغب فيه، وترك الأمر اإىل ال�سلطة الق�سائية 
نف�سها، وهذا اأ�سبح مبداأً عامليًا مهمًا وفقًا ملا ورد يف الإعالن العاملي ل�ستقالل العدالة 
ال�سادر عن موؤمتر مونرتيال يف كندا عام 1983، وكذلك يف "املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن 
ا�ستق���الل الق�س���اء" ال�سادرة ع���ن الأمم املتحدة ع���ام 1985 والتي تعت���رب امليثاق اأو 
املرج���ع الدويل ب�س���اأن ا�ستقالل الق�ساء، حي���ث ن�ست يف البن���د الأول على اأن "تكفل 
الدول���ة ا�ستق���الل ال�سلطة الق�سائية وين�س عليه د�ستور البل���د اأو قوانينه، ومن واجب 
جمي���ع املوؤ�س�سات احلكومية وغريها من املوؤ�س�سات احرتام ومراعاة ا�ستقالل ال�سلطة 
الق�سائي���ة"، فاأ�سبح مبداأ ا�ستقالل الق�ساء مبداأً دوليًا هامًا ي�سكل التزامًا دوليًا على 
جميع الدول، كما يعني املفهوم ال�سخ�سي عدم م�سوؤولية القا�سي تاأديبيًا اأو مدنيًا عن 
الأخط���اء التي ت�س���در منه اأثناء تاأدية عمل���ه، اإل اإذا و�سلت اإىل ح���د الغ�س اأو اخلطاأ 
املهن���ي اجل�سي���م، وذل���ك حتى تتوافر ل���ه حرية الجته���اد يف اإ�سدار الأح���كام واإبداء 
الآراء، وملن���ع الدعاوى الكيدية �س���د القا�سي، بالإ�سافة اإىل عدم جعل ترقية القا�سي 
اأو راتبه بيد ال�سلطة التنفيذية اأو الت�سريعية، واإمنا بيد ال�سلطة الق�سائية ح�سريًا، من 
اأج���ل توفري احل�سانة له من التاأثري على حياده، كما اإن ذلك �سيوفر احلياد ال�سيا�سي 

للقا�سي، من اأجل اإبعاد اأي تاأثري مل�سالح حزبية اأو فئوية اأو �سواها.

املفهوم املو�شوعي:
يق�س���د ب���ه ا�ستق���الل �سلطة الق�س���اء ك�سلط���ة وكيان ع���ن ال�سلطت���ني الت�سريعية 
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والتنفيذي���ة، وعدم ال�سماح لأية جهة باإعطاء اأوام���ر اأو تعليمات اأو اقرتاحات لل�سلطة 
الق�سائي���ة تتعلق بتنظيم تلك ال�سلطة، كما يعني ع���دم امل�سا�س بالخت�سا�س الأ�سلي 
للق�س���اء، وه���و الف�سل يف املنازعات بتحوي���ل الخت�سا�س يف الف�س���ل جلهات اأخري 
كاملحاك���م ال�ستثنائي���ة، اأو املجال����س الت�سريعي���ة اأو اإعط���اء �سالحي���ات الق�ساء اإىل 

الإدارات التنفيذية، وكذلك باعتبار الق�ساء �سلطة ولي�س وظيفة.
 مقومات ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية:

يعت���رب ا�ستقالل ال�سلط���ة الق�سائية نتيجة م���ن نتائج مبداأ الف�س���ل بني ال�سلطات 
ومب���داأ �سيادة القان���ون، واأبرزت هذه احلقيق���ة املذكرة الإي�ساحي���ة لقانون ا�ستقالل 
الق�س���اء ال���ذي �سدر يف م�س���ر يف 12 يوليو 1943ح���ني ت�سمنت: "اأن يق���وم الق�ساء 
بجانب ال�سلطتني الت�سريعي���ة والتنفيذية باأداء ر�سالته مع الحتفاظ بطبيعته امل�ستقلة 
ع���ن هاتني ال�سلطتني" كما اأك���دت املذكرة "اإن الد�ستور امل�س���ري اأبرز هذه احلقيقة 
ومل يخلقه���ا، فمن طبيعة الق�س���اء اأن يكون م�ستقاًل، والأ�سل فيه اأن يكون كذلك، وكل 
م�سا�س بهذا الأ�سل من �ساأنه اأن يعبث بجالل الق�ساء، وكل تدخل يف عمل الق�ساء من 
جانب اأية �سلطة من ال�سلطتني يخل مبيزان العدل ويقو�س دعائم احلكم، فالعدل كما 

قيل قدميًا اأ�سا�س امللك".
د الفقه اأن مفهوم ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية كمفرت�س اأويل لدولة القانون  وقد اأَكّ

يرتكز على اأربعة مقومات هي:
1- اأن يكون الق�ساء �سلطة ل جمرد وظيفة.

2- اأن يك���ون �سلط���ة م�ستقل���ة تق�ف على ق���دم امل�ساواة م���ع ال�سلطتني الأخريني 
للدولة )الت�سريعية والتنفيذية(. 

3 - اأن يكون الق�ساء جهة حمايدة.
4 - اأن يكون الق�ساء جهة متخ�س�سة.

حماية ا�شتقالل الق�شاء:
يع���د ا�ستق���الل الق�ساء مو�سوعًا عل���ى جانب كبري من الأهمية، ب���ل اإنه �سرط من 



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 117مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

�س���روط الق�س���اء العادل، ويتحقق الوج���ه الأول ل�ستقالل الق�ساء م���ن خالل الف�سل 
احلقيق���ي والعملي ب���ني ال�سلطات على �س���وء املفهوم ال�سحيح له���ذا الف�سل، وميكن 
اأن يتحق���ق مفه���وم وا�سح ل�ستق���الل الق�ساء، وبالتايل نزاهته، من خ���الل املقابلة اأو 
امل�ساه���اة ب���ني املفه���وم احلقيقي للف�سل ب���ني ال�سلط���ات، وبني النته���اكات املحتمل 
حدوثها ملبداأ الف�سل ه���ذا ومبداأ ا�ستقاللية الق�ساء ونزاهته، والتي قد حتدث نتيجة 
للق�سور يف تطبيق مب���داأ الف�سل �سكاًل وم�سمونًا، ونتيجة لعدم توفر احلماية الذاتية 

ل�ستقالل الق�ساء واحلماية من قبل املجتمع.
ول �س���ك اأن ال�س���ور املحتم���ل وقوعه���ا لنته���اك نزاه���ة الق�س���اء وا�ستقالله، يف 
املجتمع���ات املوبوءة بالف�س���اد الت�سريعي والق�سائي والتنفيذي، كث���رية ومتعددة �سواء 
تلك النتهاكات واملمار�سات التي ميكن اأن تتم يف اأثناء نظر الق�سايا اأمام املحاكم، اأو 
تل���ك التي ميكن اأن تتم بعد �سدور الأحكام اأو القرارات الق�سائية، اأو تلك النتهاكات 
املا�س���ة بال�سمان���ات النظامية املعززة ل�ستقالل الق�ساء ونزاهت���ه، وبخا�سة ما يتعلق 
منها ب�سمان���ات تعيني الق�ساة، ونقلهم، وتقاعدهم، وعزله���م، وتاأديبهم، ورغم هذه 

الكرثة فاإنه ميكن ت�سور بع�س الأمثلة لتلك النتهاكات على النحو الآتي:
1- ق���د ي�سعى البع�س من الوجهاء وامل�سئولني، بل ومن الق�ساة اأنف�سهم، للو�ساطة 
والتدخ���ل للح�سول عل���ى اأوامر وتوجيهات لتعي���ني اأ�سخا�س كق�س���اة، اأو لرتقيتهم اأو 
نقلهم، اأو للح�سول على امتيازات م�سروعة وغري م�سروعة، و�سرر هذا على ا�ستقالل 
الق�ساء يتمثل يف اأن القا�سي الذي ح�سل على �سيء من ذلك عرب هذا امل�سلك امل�سني 
لن ي�ست�سعر يف نف�سه ال�ستقالل اأبدًا لأنه �سي�سبح مدينًا ل�سخ�س معني اأو جهة معينة 
مبن�سبه الق�سائ���ي، اأو مبا حققه من اأهداف، و�سيظل ي�ست�سعر يف نف�سه نقطة �سعف 

لأنه مل يح�سل على ما ح�سل عليه بف�سل كفاءته واأهليته.
2- ق���د ي�سع���ى بع����س الوجه���اء وامل�سوؤول���ني اإىل التاأثري عل���ى �سري الق�ساي���ا اأمام 

املحاكم، اأو يحول دون تنفيذ اأحكام الق�ساء ومن ثم عرقلتها.
3- قد يعمد بع�س اأ�سحاب الق�سايا اأو ذويهم اإىل العتداء على الق�ساة والتهديد 
بالق���وة، ورمبا يدفع اإىل هذا العتداء وقوع ظلم متعم���د نا�سئ عن الف�ساد الق�سائي، 
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اأو ب�سب���ب ع���دم اأهلي���ة القا�سي، ويف اأي من احلال���ني فاإن على ال�سلط���ة الق�سائية اأن 
تته���م نف�سه���ا، لأن هذا العتداء دليل قاطع على تدين مكان���ة الق�ساء يف نفو�س بع�س 
اأفراد املجتم���ع، وعدم �سعورهم باحرتام الق�ساة، والأح���كام والت�سرفات ال�سخ�سية 

والقرارات الق�سائية ال�سادرة عنهم.
4- ق���د تنته���ك نزاهة الق�س���اء وا�ستقالليته من قبل الأجه���زة الق�سائية الرئي�سة 
نف�سه���ا، م���ن خالل عدم احلر����س على حقوق الق�س���اة النزهاء، يف غم���رة الن�سغال 

بتحقيق م�سالح الق�ساة الذين ي�سلكون لتحقيقها خمتلف الطرق امللتوية.
5- ق���د تنته���ك نزاه���ة الق�س���اء وا�ستقالله من خ���الل ال�سخرية والحتق���ار، فعندما 
يفق���د الق�ساء �سنده الجتماع���ي ي�سبح حمل �سخرية اأبناء املجتم���ع واحتقارهم، ب�سبب 
التناق�سات التي تثري هذه ال�سخرية وهذا الحتقار، وبالتايل عدم الثقة فيما ي�سدر عنه.
6- ق���د ي�سلك بع�س الق�ساة �سلوكًا م�سينًا يكر����س القناعة لدى اأفراد املجتمع باأن 
الق�س���اء اأ�سبح و�سيلة للتك�سب والتجارة، كاأن ينخ���رط القا�سي يف التجارة الإنتاجية 
اأو ال�ستهالكي���ة اأو العقارية، اأو يدخ���ل �سريكا من الباطن يف مكتب اأو اأكرث للمحاماة، 
ومن هنا تنتهك نزاهة الق�ساء من قبل بع�س الق�ساة اأنف�سهم، وينتهك اأفراد املجتمع 
ا�ستقالل الق�ساء ونزاهته بتعميم حكمهم هذا على جميع الق�ساة، فيحطون من هيبة 

الق�ساء وي�سككون يف نزاهته.
7- ق���د تتفاقم النته���اكات اإىل درجة ت�سب���ح فيها وظيفة القا�س���ي مهنة ت�سرتى 

وتباع وتورث، ول �سيء اأ�سواأ من اأن ي�سرتي �سخ�س وظيفة الق�ساء كمورد رزق.   
اإنه اإذا ما ُوِجَد �سيء من هذه النتهاكات لنزاهة الق�ساء وا�ستقالله يف اأي جمتمع، 
فينبغ���ي اأن يعد ذل���ك كارثة تنذر بعواقب وخيمة، و�ستتعزز ه���ذه النتهاكات عندما ل 
تقابل بالردع والعقاب ال�سارم من قبل اأجهزة الدولة، اأيًا كان النتهاك، ومهما كانت 

منزلة املنتِهك.
وم���ن املفيد اأن يدرك املجتمع باأفراده وجماعاته وموؤ�س�ساته الر�سمية والأهلية، اأن 
ف�س���ل هذه ال�سلطات عملية ل يتحقق العدل يف املجتمع بدونها، ذلك لأن هذا الف�سل 
يحول دون جتميع اأو متركز ال�سلطات يف يد فئة اأو جمموعة من الأفراد، كما اأنه يوؤدي 
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اإىل توزي���ع ال�سالحي���ات وحتديد الأدوار وامل�سوؤوليات بني ه���ذه ال�سلطات، مما ي�سهل 
عملي���ة اإدارة اأمور املجتم���ع والدولة يف خمتلف جوانب احلي���اة، وي�سمن جلميع اأفراد 
املجتم���ع وموؤ�س�ساته حق امل�ساركة وامل�ساهمة يف عملي���ة اتخاذ القرار يف كل املجالت، 
ويف ظ���ل �سي���ادة النظام الذي يخ�سع له جميع املواطن���ني على اختالفهم، وهم جميعا 
مت�ساوون اأمامه، وميكن اخلروج، بالإ�سافة اإىل كل هذا، بعدد من الفوائد التي تتحقق 

بف�سل هذه ال�سلطات الثالث، ومنها:  
1- التخ�س����س يف العمل، حيث تعمل كل �سلطة يف جمال اخت�سا�سها مبا يفتح 

املجال وا�سعا لإتقان الدور والعمل الذي تقوم به على اأح�سن وجه.
2- �سيان���ة حق���وق املواطنني وحرياتهم العامة ومنع التع���دي عليها وكذلك منع 

التفرد وال�ستبداد.
3- اح���رتام النظام واحلفاظ على �سيادته، وتطبيقه ب�سكل متوازن بحيث يكون 

اجلميع مت�ساوين اأمامه.
4- خلق حالة من التوازن بني خمتلف الفئات يف املجتمع.

5- اإيجاد حالة من التكامل يف ظل تق�سيم العمل والتخ�س�س فيه.
6- اإيج���اد حالة من الرقابة على عمل ال�سلط���ات والأجهزة املختلفة يف الدولة، 

وهذا يوؤدي اإىل تطوير اأداء هذه ال�سلطات خلدمة املجتمع وحت�سينها.
مبادئ االأمم املتحدة ب�شاأن ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية املعتمدة يف موؤمتر ميالنو 

ال�شابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني دي�شمرب 1985م
      حي���ث اأن الإع���الن العاملي حلقوق الإن�سان ين�س خ�سو�سًا على مبادئ امل�ساواة 
اأم���ام القان���ون وافرتا�س ال���رباءة، واحل���ق يف حماكمة عادل���ة وعلنية اأم���ام حمكمة 
خمت�س���ة م�ستقل���ة ونزيه���ة م�سكلة وفق���ا للقانون ، وحي���ث اأن العهد ال���دويل اخلا�س 
باحلقوق القت�سادي���ة والجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سي���ة ي�سمن���ان كالهما ممار�سة هذه احلقوق، بالإ�ساف���ة اإىل اأن العهد الدويل 
اخلا����س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ي�سمن كذلك احلق يف املحاكمة دون تاأخري بغري 
موجب، وحيث اأنه ل تزال توجد يف حالت كثرية فجوة بني الروؤية التي تقوم عليها تلك 
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املبادئ، واحلالة الفعلية، وحيث اأنه ينبغي اأن ي�سري تنظيم واإدارة �سوؤون الق�ساء يف كل 
بل���د على هدى تل���ك املبادئ، كما ينبغي بذل اجلهود لتحويلها كاملة اإىل واقع ملمو�س، 
وحي���ث اأن القواعد التي تخ�سع لها ممار�س���ة الوظائف الق�سائية ينبغي اأن تهدف اإىل 
متك���ني الق�ساة من الت�سرف وفقا لتل���ك املبادئ، وحيث اأن الق�س���اة مكلفون باتخاذ 
القرار الأخ���ري ب�ساأن حياة املواطن���ني وحرياتهم وحقوقه���م وواجباتهم وممتلكاتهم، 
وحي���ث اأن موؤمت���ر الأمم املتحدة ال�ساد����س ملنع اجلرمية ومعامل���ة املجرمني طلب، يف 
ق���راره 16، من جلنة منع اجلرمية ومكافحتها اأن تدرج �سم���ن اأولوياتها و�سع مبادئ 
توجيهي���ة تتعلق با�ستق���الل الق�ساة واختيار الق�ساة واأع�س���اء النيابة وتدريبهم مهنيا  
ومركزه���م، وحي���ث اأن من املنا�سب، بناء على ذلك، اإيالء العتب���ار اأوًل لدور الق�ساة 
بالن�سب���ة اإىل نظ���ام الق�س���اء ولأهمية اختياره���م وتدريبه���م و�سلوكه���م؛ فاإنه ينبغي 
للحكوم���ات اأن تراع���ى وحت���رتم، يف اإطار ت�سريعاته���ا وممار�ساته���ا الوطنية، املبادئ 
الأ�سا�سي���ة التالي���ة التي و�سعت مل�ساعدة ال���دول الأع�ساء يف مهمته���ا املتعلقة ب�سمان 
ا�ستق���الل ال�سلطة الق�سائية وتعزيزه، واأن تعر�س هذه املبادئ على الق�ساة واملحامني 
واأع�س���اء ال�سلطتني التنفيذي���ة والت�سريعية واجلمهور بوجه عام. م���ع اأن هذه املبادئ 
و�سع���ت ب�سورة رئي�سية لتنطبق عل���ى الق�ساة املحرتفني يف املقام الأول، فاإنها تنطبق 

بدرجة م�ساوية، ح�سب القت�ساء، على الق�ساة غري املحرتفني حيثما وجدوا.
ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية 

1. تكف���ل الدولة ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية وين����س عليه د�ستور البلد اأو قوانينه. 
وم���ن واج���ب جميع املوؤ�س�س���ات احلكومي���ة وغريها م���ن املوؤ�س�سات اح���رتام ومراعاة 

ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية.
2. تف�سل ال�سلطة الق�سائية يف امل�سائل املعرو�سة عليها دون حتيز، على اأ�سا�س الوقائع 
ووفق���ا للقانون، ودون اأية تقيي���دات اأو تاأثريات غري �سليمة اأو اأية اإغ���راءات اأو �سغوط اأو 

تهديدات اأو تدخالت، مبا�سرة كانت اأو غري مبا�سرة، من اأي جهة اأو لأي �سبب.
3. تك���ون لل�سلط���ة الق�سائية الولية على جميع امل�سائ���ل ذات الطابع الق�سائي كما 
تنف���رد ب�سلطة الب���ت فيما اإذا كانت اأية م�ساألة معرو�سة عليه���ا للف�سل فيها تدخل يف 
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نطاق اخت�سا�سها ح�سب التعريف الوارد يف القانون.
4. ل يج���وز اأن حت���دث اأي���ة تدخ���الت غ���ري لئقة، اأو ل م���ربر له���ا، يف الإجراءات 
الق�سائي���ة ول تخ�س���ع الأحكام الق�سائية الت���ي ت�سدرها املحاكم لإع���ادة النظر. ول 
يخل ه���ذا املبداأ باإعادة النظر الق�سائية اأو بقي���ام ال�سلطات املخت�سة، وفقا للقانون، 

بتخفيف  اأو تعديل الأحكام التي ت�سدرها ال�سلطة الق�سائية.
5. ل���كل ف���رد احل���ق يف اأن يحاكم اأم���ام املحاك���م العادي���ة اأو الهيئ���ات الق�سائية 
الت���ي تطبق الإج���راءات القانونية املق���ررة. ول يجوز اإن�ساء هيئ���ات ق�سائية، ل تطبق 
الإج���راءات القانوني���ة املقررة ح�سب الأ�س���ول واخلا�سة بالتداب���ري الق�سائية، لتنتزع 

الولية الق�سائية التي تتمتع بها املحاكم العادية اأو الهيئات الق�سائية.
6. يكفل مب���داأ ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية لهذه ال�سلط���ة ويتطلب منها اأن ت�سمن 

�سري الإجراءات الق�سائية بعدالة، واحرتام حقوق الأطراف.
7. م���ن واجب كل دولة ع�سو اأن توفر املوارد الكافية لتمكني ال�سلطة الق�سائية من 

اأداء مهامها بطريقة �سليمة.
حرية التعبري وتكوين اجلمعيات 

1. وفقا لالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؛ يحق لأع�ساء ال�سلطة الق�سائية كغريهم 
م���ن املواطنني التمتع بحرية التعبري والعتق���اد وتكوين اجلمعيات والتجمع، ومع ذلك 
ي�سرتط اأن ي�سلك الق�ساة دائما، لدى ممار�سة حقوقهم، م�سلكا يحفظ هيبة من�سبهم 

ونزاهة وا�ستقالل الق�ساء.
2. تك���ون للق�س���اة احلرية يف تكوين جمعي���ات للق�ساة اأو غريها م���ن املنظمات لتمثيل 
م�ساحلهم والنهو�س بتدريبهم املهني وحماية ا�ستقاللهم الق�سائي، وفى الن�سمام اإليها.

املوؤهال ت واالختيار والتدريب.
3. يتعني اأن يكون من يقع عليهم الختيار ل�سغل الوظائف الق�سائية اأفرادًا من ذوى 
النزاه���ة والكف���اءة، وحا�سلني على تدريب اأو موؤهالت منا�سب���ة يف القانون. ويجب اأن 
ت�ستمل اأي طريقة لختي���ار الق�ساة. على �سمانات �سد التعيني يف املنا�سب الق�سائية         
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بدوافع غري �سليمة. ول يجوز عند اختيار الق�ساة، اأن يتعر�س اأي �سخ�س للتمييز على 
اأ�سا�س العن�سر اأو اللون اأو اجلن�س اأو الدين اأو الآراء ال�سيا�سية اأو غريها من الآراء، اأو 
املن�س���اأ القوم���ي اأو الجتماعي، اأو امللكية اأو امليالد اأو املركز، على اأنه ل يعترب من قبيل 

التمييز اأن ي�سرتط يف املر�سح لوظيفة ق�سائية اأن يكون من رعايا البلد املعنى.
�شروط اخلدمة ومدتها :

ي�سمن القانون للق�ساة ب�سكل منا�سب مت�سية املدة املقررة لتوليهم وظائفهم   .1
وا�ستقالله���م، واأمنه���م، وح�سوله���م على اأجر مالئ���م، و�سروط خدمته���م ومعا�سهم 

التقاعدي و�سن تقاعدهم.
2. يتمت���ع الق�ساة، �سواء اأكانوا معينني اأو منتخب���ني، ب�سمان بقائهم يف من�سبهم 
اإىل ح���ني بلوغه���م �سن التقاعد الإلزامي���ة اأو انتهاء الفرتة املق���ررة لتوليهم املن�سب، 

حيثما يكون معمول بذلك.
3. ينبغي اأن ي�ستند نظام ترقية الق�ساة، حيثما وجد مثل هذا النظام، اإىل العوامل 

املو�سوعية ول �سيما الكفاءة والنزاهة واخلربة.
4. يعترب اإ�سناد الق�سايا اإىل الق�ساة �سمن اإطار املحكمة التي ينتمون اإليها م�ساألة 

داخلية تخ�س الإدارة الق�سائية.
ال�شرية والـح�شانة املهنيتان :

يك���ون الق�س���اة ملزمني باملحافظ���ة على �سر املهن���ة فيما يتعل���ق مبداولتهم   .1
وباملعلوم���ات ال�سري���ة الت���ي يح�سل���ون عليه���ا اأثن���اء اأداء واجباتهم الأخ���رى خالف 

الإجراءات العامة، ول يجوز اإجبارهم على ال�سهادة ب�ساأن هذه امل�سائل.
2. ينبغي اأن يتمتع الق�ساة باحل�سانة ال�سخ�سية �سد اأي دعاوى مدنية بالتعوي�س 
النق���دي عما ي�سدر عنهم اأثناء ممار�سة مهامه���م الق�سائية من اأفعال غري �سليمة اأو 
تق�سري، وذلك دون اإخالل باأي اإجراء تاأديبي اأو باأي حق يف ال�ستئناف اأو يف احل�سول 

على تعوي�س من الدولة، وفقا للقانون الوطني.
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التاأديب واالإيقاف والعزل :
1 - ينظ���ر يف التهم���ة املوجهة اأو ال�سك���وى املرفوعة �سد قا����س ب�سفته الق�سائية 
واملهينة وذلك على نحو م�ستعجل وعادل مبوجب اإجراءات مالئمة. وللقا�سي 
احل���ق يف احل�سول عل���ى حماكمة عادلة. ويكون فح����س املو�سوع يف مرحلته 

يًا، ما مل يطلب القا�سي خالف ذلك. الأوىل �ِسرِّ
2 - ل يك���ون الق�ساة عر�سة لالإيقاف اأو للع���زل اإل لدواعي عدم القدرة اأو دواعي 

ال�سلوك التي جتعلهم غري لئقني لأداء مهامهم.
3 -  حتدد جمي���ع الإجراءات التاأديبية واإجراءات الإيقاف اأو العزل وفقا للمعايري 

املعمول بها لل�سلوك الق�سائي.
4 -  ينبغ���ي اأن تكون الق���رارات ال�سادرة ب�ساأن الإج���راءات التاأديبية اأو اإجراءات 
الإيق���اف اأو الع���زل قابلة لإعادة النظ���ر من جانب جهة م�ستقل���ة. ول ينطبق 
ذلك على القرارات التي ت�سدرها املحكمة العليا اأو ال�سلطة الت�سريعية ب�ساأن 

ق�سايا التهام اجلنائي وما مياثلها.
ال�شمانات الد�شتورية يف تعزيز ا�شتقالل الق�شاة وحتقيق الف�شل بني ال�شلطات:
يتطلب تعزيز مبداأ ا�ستقالل الق�ساء عدد من ال�سمانات واحل�سانات التي تهدف 
لتحقي���ق ه���ذا ال�ستق���الل، وعلى الرغم م���ن الف���روق الوا�سحة بني اأغل���ب الد�ساتري 
يف انتهاجه���ا لنظام احلك���م؛ اإل اأننا جند اأنه���ا نادرًا ما تختلف اختالف���ًا جوهرًيا يف 
تنظيمها ل�سمانات وكفالة احرتام ال�سلطة الق�سائية. وللقول بوجود ا�ستقالل حقيقي 
للق�س���اء يجمع الفقه والق�س���اء على توفر بع�س الأمور متثل يف جمموعها احلد الأدنى 
للق���ول بوجود ا�ستقالل كامل للق�س���اء يف اأي دولة، وتتجلى هذه الأمور يف كل من مبداأ 

الف�سل بني ال�سلطات وال�سمانات القانونية ل�ستقالل الق�ساء.
وهذي ال�سمانات تاأتي كالآتي:

اأوًل( مبداأ الف�سل بني ال�سلطات.
ثانيًا( ال�سمانات القانونية ل�ستقالل الق�ساء.
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اأواًل(: مبداأ الف�شل بني ال�شلطات:
يق�سد مببداأ الف�سل بني ال�سلطات عدم تركيز ال�سلطات يف هيئة واحدة يف الدولة 
واإق�ساء اأو تهمي�س الهيئات الأخرى، واإمنا متار�سها هيئات خمتلفة م�ستقلة عن بع�سها 
البع����س. ول يعني هذا الف�س���ل التام وال�سامل اإمنا يلزم وجود ق���در من التعاون. واإن 
اأول م���ن نادى بهذا املبداأ ب�سكله اجلديد هو الفيل�س���وف الفرن�سي مونت�سكيو وذلك يف 
كتاب���ه ال�سهري روح القوانني ال���ذي األفه �سنة 1748م. ويرى هذا الفيل�سوف اأن ال�سلطة 

الق�سائية م�ستقلة عن ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية.
وب�س���رف النظر ع���ن احلجج والرباهني التي ي�ستند القائل���ون بهذا الراأي اأو ذاك 
فاإن كل الآراء متفقة على مبداأ ا�ستقالل الق�ساء، بحيث يت�سنى للحكام والق�ساة اأداء 
وظيفتهم املهمة وهي تف�سري القانون وتطبيقه على الوقائع املعرو�سة عليهم دون تدخل 

اأو تاأثري على اأية جهة كانت ودون حتيز اأو حماباة.
ومم���ا ل م���راء فيه هو اأنه ل خ���ري يف قواعد ي�سعه���ا امل�سرع لتنظي���م حق الدعاء 
والتحقي���ق واحلك���م، اإذا مل تك���ن ال�سلطة املخول���ة بالف�سل يف ذلك تعم���ل بوحي من 
�سمريه���ا وعلمه���ا، دون اأي تدخل م���ن �سلطات الدول���ة الأخرى. وقد كت���ب الكزاندر 
هاملتون اأحد وا�سعي د�ستور الوليات املتحدة يف العدد 78 من جملة "ذي فدرالي�ست" 
مدافع���ا عن دور النظام الق�سائ���ي يف ت�سكيل الهيكلة الد�ستوري���ة، ف�سدد على اأنه "ل 
وجود للحرية دون ف�س���ل ال�سلطة الق�سائية عن ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية. وما 
عل���ى احلرية اأن تخ�سى اأي اأمر يتعلق بالنظ���ام الق�سائي مبفرده لكن عليها اأن تخ�سى 

كل اأمر اإذا ما احتد الق�ساء مع اأي من ال�سلطتني الأخريني".
اإل اأن ه���ذا ال�ستقالل ل يج���وز فهمه كتجاهل ال�سلطة بع�سها للبع�س، ولكن كتاآزر 
فيما بينها وم�ساندتها لبع�سها يف اإطار احلفاظ على اخت�سا�س كل منها ويف جو يرمي 
قبل كل �سيء اإىل حتقيق امل�سلحة العامة، واأن مبداأ الف�سل بني ال�سلطات ينق�سم اإىل 

ق�سمني وهي:
1- ا�ستقالل الق�ساء عن ال�سلطة الت�سريعية.
2- ا�ستقالل الق�ساء عن ال�سلطة التنفيذية.
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1- ا�شتقالل الق�شاء عن ال�شلطة الت�شريعية:
ويعن���ى ذلك وجود رقابة ق�سائي���ة د�ستورية على الأعم���ال الت�سريعية وعدم تدخل 
ال�سلطة الت�سريعية يف وظيفة الق�ساء حيث ميكن ت�سور هذا التدخل يف اأحكام الق�ساء 

اأو يف تنظيم الق�ساء اأو يف حق التقا�سي.
فلي����س للم�سرع اأن يتدخل يف وظيف���ة الق�ساء بحظر التدخل فيما يكون الق�ساء قد 
ح�سم���ه من منازعات، وينطوي ذلك على حظر اإلغاء حكم ق�سائي، اأو عدم تنفيذه، اأو 
وقفه، وبوجه عام حظر امل�سا�س بحجية ال�سيء املق�سي فيه. ولي�س للم�سرع التدخل يف 

وظيفة الق�ساء بنقد حكم �سادر من الق�ساء.
اأي�س���ًا يحظر على امل�سرع التدخل يف تنظيم الق�ساء اإذا كان الق�سد منه النيل من 
ا�ستقالل���ه اأو العتداء عليه، ويحظ���ر العتداء الت�سريعي على ح���ق التقا�سي باإخراج 

منازعات معينة من ولية الق�ساء.
ثانيا( ال�شمانات القانونية ال�شتقالل الق�شاء

من الواج���ب اأن يت�سمن الد�ست���ور العديد من الن�سو�س القانوني���ة ال�سامنة التي 
جتع���ل القا�سي يطمئن اإىل ا�ستقالله وحريته جت���اه ال�سلطة الت�سريعية وجتاه ال�سلطة 

التنفيذية واملتمثلة يف الآتي:
1- عدم تقرير ميزة اأو معاملة خا�ضة لأحد الق�ضاة:

 ل�سم���ان ا�ستق���الل الق�س���اء وتاأكيد حياده؛ ينبغ���ي اأن تتم معاملة رج���ال الق�ساء 
عل���ى قدم امل�س���اواة يف كل ما يتعلق بالنواح���ي املادية بل والأدبي���ة، ول ينبغي اأن يكون 
هن���اك جم���ال اأو اإمكانية لخت�سا�س قا�س مبيزة مالية معينة، اأو و�سع اأدبي يتفرد به 
دون اأقران���ه. وذل���ك حتى ل ي�سعى الق�ساة اإىل احل�س���ول على تلك امليزة على ح�ساب 
العدالة. ولذلك فاإن منح الألقاب والرتب واملعامالت اخلا�سة يف املعا�س ينبغي اأن تتم 

بعد انتهاء خدمة القا�سي وفراغه من اأداء ر�سالته.
2-عدم اإلغاء الأحكام الق�ضائية اأو تعطيل تنفيذها:

يجب على كل من ال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية احرتام الأحكام ال�سادرة 
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عن الق�ساء لأنها عنوان احلقيقة وال�سواب، واأن ترتك الق�ساء يوؤدي ر�سالته ووظيفته 
ب���دون اأي تدخل م���ن جانبهما، فال يجوز لهاتني ال�سلطت���ني التعر�س للدعاوي القائمة 

التي هي قيد النظر اأو حجب حق التقا�سي عن اأحد.
3-عدم قابلية الق�شاة للعزل والنقل:

م���ن ال�سمانات الأ�سا�سية التي حتر�س الأنظمة بل الد�ساتري على اأن تقررها    
تاأكيدًا ل�ستقالل الق�ساء مبداأ عدم قابلية الق�ساة للعزل والنقل. اإل اأن رجال الق�ساء 
لي�س���وا مبنحى م���ن العزل بالطريق التاأديبي، واإمنا ه���م خا�سعون له ب�سورة قد تكون 
اأ�س���د واأق�سى من غريهم من املوظف���ني. ولذلك فاإن مبداأ ع���دم قابلية الق�ساة للعزل 
والنق���ل، ل يعني باأي حال حت�سينهم �سد امل�ساءلة ع���ن اأخطائهم بالطريق التاأديبي، 
اإذا م���ا حتققت موجباته، واإمنا يعني هذا املبداأ هو عدم قابلية الق�ساة للعزل والنقل، 
بغ���ري الطريق التاأديب���ي، حتى يكون القا�سي اآمن���ًا على و�سعه، م�ستق���رًا يف نف�سه، ل 
يخ�س���ى يف اإقراره احل���ق لومة لئم، ول يكون هذا الف�سل �سالح���ًا م�سلطًا عليه يف كل 
وق���ت.  اإل اأن النقل املكاين والنوع���ي داخل ال�سلك الق�سائي جائز وفق قواعد حمددة 
مبوج���ب القانون. وه���ذه ال�سمانة املتعلق���ة بعدم قابلي���ة الق�ساة للع���زل والنقل متت 

الإ�سارة اإليها يف املبادئ الأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية.
كم���ا اأن ال�ستق���الل الكامل للق�ساء ل���ن يحدث اإل بحظر ن���دب الق�ساة متامًا اإيل 
اأي���ة جهات خ���ارج الق�ساء، وحظر اختي���ار قا�س معني اأو حمكمة معين���ة لنظر ق�سية 
معينة، واإلغاء جهات الق�ساء ال�ستثنائي، وحظر اإحالة املدنيني اإىل حماكم ع�سكرية، 
وتعظي���م دور اجلمعي���ات العمومية للمحاكم، ومن���ع تفوي�س هذه اجلمعي���ات لروؤ�ساء 
املحاكم، واإلغاء املجل�س الأعلى للهيئات الق�سائية، ونقل جميع �سالحيات وزير العدل 
املن�سو����س عليه���ا يف اأي قانون اإىل جمل�س الق�ساء الأعلى، واأل يكون لوزير العدل دور 
يف ن���دب الق�ساة اأو تعيينهم اأو تاأديبهم اأو يف اختي���ار روؤ�ساء املحاكم البتدائية، ونقل 
تبعية التفتي�س الق�سائي ملجل�س الق�ساء الأعلى، واإ�سدار قانون خا�س لنادي الق�ساة، 
والن����س عل معامل���ة الق�ساة كمنظم���ة نقابية م�ستقل���ة، و�سمان م���وارد مالية لنادي 
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الق�س���اة ت�سمن ا�ستقالله، و�سم���ان وجود اأغلبية منتخبة يف ت�سكي���ل جمل�س الق�ساء 
الأعل���ى، واأن يكون ملجل����س الق�ساء الأعل���ى، وللجمعية العمومية ملحكم���ة النق�س حق 

اختيار النائب العام، فال يكون اختياره بالإرادة املنفردة لرئي�س اجلمهورية.

وم���ا نريد اأن ن�ستخل�سه يف اخلتام، هو اأن اجلمهوري���ة اليمنية يف حاجة اإىل ولوج 
عهد جدي���د، تكون ميزته اإقامة دميوقراطية حقيقي���ة، ل تنح�سر يف ترديد جمموعة 
م���ن ال�سع���ارات، وكتابة بع����س املب���ادئ يف الد�ستور، واإقام���ة واجهات �سكلي���ة، واإمنا 
دميوقراطي���ة تتبل���ور من خالله���ا �سي���ادة ال�سعب، ودول���ة املوؤ�س�سات الت���ي تكون فيها 
ال�سلط���ة الق�سائية م�ستقلة وبعي���دة عن اأي تاأثري، لت�سطلع بدوره���ا ك�سمانة اأ�سا�سية 
لح���رتام حق���وق الإن�سان، وحماي���ة احلريات الفردي���ة واجلماعية، واإقام���ة العدل يف 

املجتمع، يف ظل امل�ساواة و�سيادة القانون
اإن اجلمهورية اليمنية يف حاجة اإىل طي مرحلة النتقال التي امتدت �سنوات طويلة 
وول���وج عهد الدميوقراطية، وفق قواعدها اجلوهري���ة، ومقوماتها الأ�سا�سية املتعارف 
عليه���ا، وم���ن اأهمها ف�سل ال�سلط���ة وا�ستقالل ونزاه���ة ال�سلط���ة الق�سائية، واحرتام 
�سي���ادة القان���ون؛ وبذلك �سيتمك���ن اليمن من تدارك م���ا �ساع من الزم���ن، ومواجهة 

التحديات الداخلية واخلارجية، وربح رهان التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.
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صفحة فاضي
بداية تبويب
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التحديات والمعوقات المتوقعة
 أمام مؤتمر الحوار الوطني
 وإقرار مخرجاته

 وكيفية اإلسهام في التصدي لهذه 
المعوقات والمشكالت
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ي���رى الدكتور عبد الر�سيد عبداحلافظ ع�سو موؤمتر احل���وار يف فريق بناء الدولة 
يف ورقته حول "التحديات املتوقعة اأمام موؤمتر احلوار الوطني واإقرار خمرجاته"، اأن 
موؤمت���ر احلوار يقوم على اأ�س�س ومب���ادئ رئي�سية، مثل ال�سفافي���ة والفعالية وامل�ساركة 
ال�سعبي���ة، وه���ذه املب���ادئ قد تكون حتدي���ات، وبالتايل ف���اإن من اأه���م التحديات التي 
تواج���ه موؤمت���ر احلوار من وجهة نظ���ره ، �سواء من داخل املوؤمت���ر اأو خارجه؛ حتديات 
خارجي���ة كعدم  قدرة احلكومة احلالية على حتقيق اإج���راءات احلكم الر�سيد متهيدًا 
لبن���اء الدولة اجلديدة املن�سودة، حيث قال "اإذا مل يت���م تنفيذ اخلطوات املطلوبة من 
مهام املرحلة النتقالية لن يكون هناك قدرة لتنفيذ نتائج املوؤمتر، ولن ت�ستكمل هيكلة 

اجل�س على اأ�س�س وطنية". 
وم���ن وجهة نظره ال�سخ�سية اأي�سًا، ف���اإن التحديات الداخلية تتمثل بوجود خلل يف  
ال�سفافي���ة حيث ل تنق���ل اأعمال املوؤمتر والف���رق ب�سكل جيد، بالإ�ساف���ة اىل �سمانات 
الفعالي���ة، حيث يج���ب اأن يخرج املوؤمت���ر بنتائج يتم و�سعها حم���ل التطبيق من خالل 

الت�سو�س الد�ستورية.
وع���ن ا�ستقالل الق�ساء ق���ال اإن املوطن ل يث���ق بال�سلطة الق�سائي���ة، وعلى موؤمتر 
احل���وار اأن يع���ي ه���ذه املهم���ة، م�س���ريًا اإىل اأن فريق بن���اء الدولة مل يق���م بنقا�س هذا 
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املو�س���وع يف البداية، ومن �سمن الأف���كار املطروحة هو اللقاء بنقابة املحامني وجهات 
ق�سائية من اأجل اخلروج بت�سور حول م�ساألة ا�ستقالل الق�ساء. 

واأك���د اأن هن���اك �سبه اإجماع يف موؤمتر احلوار على ت�سكي���ل املجل�س الأعلى للق�ساء 
على اأ�س�س جديدة، واإن�ساء حمكمة د�ستورية حتمي امل�سروعية الد�ستورية.

اأم���ا املحامي والنا�س���ط احلقوقي جنيب قحط���ان، فتحدث ع���ن "التحديات التي 
"  م�ستهاًل مبقدمة تعريفية عن احلوار الوطني واأهميته، قبل اأن  تواجه احلوار الوطني

ي�سرد الق�سايا الت�سع التي يبحثها املوؤمتر.
واأ�سار اإىل عدد من هذه العوائق اأمام املوؤمتر، ومنها عدم وجود توافق يف قمة ال�سلطة 
احلاكم���ة، والق�سية اجلنوبية، والعدالة النتقالية، وامل�ساحلة الوطنية، وق�سية �سعدة، 
والتنمي���ة امل�ستدام���ة، وانعدام الثق���ة بني اأطراف احل���وار، و�سيطرة النظ���ام ال�سيا�سي 

ال�سابق على امل�سهد ال�سيا�سي احلا�سر، وكذلك ائتالف ال�سلطة اخلفية.
 وطال���ب جميع املتحاورين بالعم���ل بكل �سفافية خللق بيئ���ة منا�سبة للحوار، وحلل 

امل�ساكل اخلالفية عرب التفاق الوطني ل عرب التفاق ال�سيا�سي واملحا�س�سة.
وتط���رق الدكتور ح�س���ني با�سالمة اإىل عدد م���ن املحاور، كامل�س���ار التاريخي للحوار 

الوطني، واملهام املطلوب اإجنازها يف موؤمتر احلوار، والتحديات اأمام موؤمتر احلوار.
وي���رى الدكتور با�سالم���ة اأن اأهم مه���ام املوؤمتر املطلوب اإجنازه���ا، حتديد عملية 
�سياغ���ة الد�ست���ور، وت�سكي���ل جلنة ال�سياغ���ة، وو�س���ع العنا�سر الرئي�سي���ة لالإ�سالح 
الد�ست���وري، وبناء الدولة، واإقامة نظام دميقراطي �سامل، ومعاجلة الق�سية اجلنوبية 

وق�سية �سعدة واإزالة اأ�سباب التوتر.  
وعدَّ الق�سية اجلنوبية اأهم امل�سكالت، موؤكدًا اأن حلها �سيحل كل امل�ساكل الأخرى.

 وعر����س اأحم���د ال�ساع���ر جهود احلوار قب���ل الثورة منذ ع���ام 2007 – 2011م يف 
م�ساع لإ�سالح الأو�س���اع ال�سيا�سية والإقت�سادية والإجتماعية واملعي�سية التي خا�ستها 
اأحزاب اللقاء امل�سرتك مع الرئي�س ال�سابق، حيث و�سل احلوار اإىل طريق م�سدود، ما 
اأدى اىل قي���ام ثورة 11 فرباير، وا�ستعر����س اخلطوات التي حددتها املبادرة اخلليجية 
فيم���ا يخ�س احل���وار الوطني لعملية انتقال ال�سلطة، وذك���ر اأنه بناًء على ذلك �سدرت 
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ع���دة ق���رارات ب�ساأن احل���وار اإبت���داء بت�سمية جلن���ة التوا�سل وحتديد امله���ام واللجنة 
الفنية وت�سكيل موؤمتر احلوار، وعر�س اأبرز معوقات اإقرار خمرجات احلوار، الق�سية 
اجلنوبي���ة، ق�سية �سع���دة، م�سكلة النازح���ني يف حجة واأبني وعم���ران ونهم، املبعدين 
ق�س���رًا من اأعمالهم املدنية والع�سكري���ة ب�سبب ال�سراعات ال�سيا�سية من قبل 1994م، 

والقوى املت�سررة من التغيري والإنتقال ال�سلمي لل�سلطة.
و�سدد اأحمد ال�ساعر على اأنه يجب اأن يتم اتخاذ خطوات عملية وقرارات تاريخية 
من قبل رئي�س اجلمهورية للم�ساهمة يف حل بع�س تلك امل�سكالت تتمثل يف اإ�سدار قرار 
جمه���وري بالإفراج ع���ن جميع معتقلي الث���ورة ال�سبابية وال�سلمي���ة واحلراك اجلنوبي 
واملخفي���ني ق�س���رًا، وتعوي�سهم تعوي�سا ع���ادًل، واإقال���ة النائب الع���ام، واإ�سدار قانون 
العدال���ة الإنتقالية وامل�ساحلة الوطنية، والعت���ذار لل�سعب اليمني من كافة القوى عن 

جميع احلروب. 
وحتدث���ت بلقي����س العبديل ع�سو موؤمتر احل���وار عن الأعمال الت���ي مت اإجنازها يف 
فري���ق بناء الدولة م���ن خالل خطة مت اإعدادها من قبل الفري���ق ملدة �سهرين ا�ستملت 
عل���ى ال�سبع املح���اور الأوىل، وقد تناولت اخلطة ثالث اأن�سط���ة رئي�سية، اإعداد  قاعدة 

معرفية، امل�ساركة املجتمعية، وعر�س روؤى املكونات املختلفة. 
واإ�س���ارت اإىل اأن هن���اك اخت���الف وا�سح يف كل م���ن حموري �سكل وهوي���ة الدولة، 
بينم���ا ظهر تقارب يف بقية املحاور، و�س���ردت اأهم املعوقات اأمام موؤمتر احلوار، كعدم 
تطبي���ق النقاط الع�سرين والتي من �ساأنها اأن تطمئن الراأي العام، والق�سية اجلنوبية، 
وق�سي���ة �سعدة، الفجوة العميقة بني ال�سارع وموؤمت���ر احلوار، غياب الدولة والنفالت 
الأمن���ي والعنف املمنهج، ع���دم وجود مرجعية اأو اأ�س�س حاكم���ة للحوار ، عدم �سمولية 
احلوار ووجود اأطراف راف�سه له، ونهج القوى ال�سيا�سية التي ما زالت حتاور مبنطقها 

ال�سيا�سي اجلديل دون اإ�ست�سعار حلجم امل�سوؤلية التاريخية.
وق���دم عبدالرحم���ن بح���اح يف ورقت���ه معلومات عامة ع���ن موؤمتر احل���وار الوطني 
متحدث���ًا عن التحدي���ات واملعوقات املتوقعة اأمامه، م�ستب�س���رًا بانق�ساء املرحلة الأوىل 

من احلوار بنجاح ولو ن�سبي.
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وقال اإن اأهم التحديات التي تواجه موؤمتر احلوار هي عدم ا�ستكمال تنفيذ بع�س 
املقدم����ات الواردة يف الآلية املزمن����ة باملبادرة اخلليجية، بالإ�ساف����ة اإىل التحديات 
الأمني����ة من خالل النفالت الأمني الذي ت�سهده اليم����ن، ودلل على ذلك ما يحدث 
م����ن اغتي����الت للقيادات الأمني����ة والع�سكري����ة، وات�ساع اأعمال التخري����ب �سد البنى 
التحتية واخلدمات العامة ف�ساًل عن غياب الدولة وموؤ�س�ساتها يف بع�س املحافظات 

كمحافظتي �سعدة واأبني . 
ومن �سم���ن التحديات الت���ي ا�ستعر�سها، ا�ستمرار الت�سرف���ات والعتداءات �سد 
بع����س مكونات قوى احلوار الوطني م���ن قبل البع�س كالعتداء يف عدن على احلراك، 
وعل���ى اأن�س���ار احلوثي يف �سنع���اء، وا�ستغ���الل بع�س الق���وى ملوؤمتر احل���وار لأهداف 

واأغرا�س تتنافى يف الأ�سا�س مع اأهداف املوؤمتر. 
كم����ا حتدث عن وج����ود ال�سراعات القليمية والدولي����ة يف املنطقة ومنها اليمن، 
وا�ستغالله����ا الأو�س����اع يف اليم����ن به����دف احل�س����ول عل����ى م����ا ي�سم����ن م�ساحله����ا 
ال�سرتاتيجي����ة، وهو ما ترتب عليه ظهور العامل اأو الطرف الأجنبي يف هذه املرحلة 

احل�سا�سة وب�سورة وا�سحة. 
وح���دد اأهم املعوقات والتحديات املحتملة اأمام امل�سادقة والإقرار على ما �سيرتتب 

من حلول ومعاجلات عن موؤمتر احلوار ومنها:
- اإن جزءًا كبريًا من مكونات احلوار هم من النخبة ال�سيا�سية والقبلية التي كانت 

يف املا�سي جزء من تلك الأزمات . 
- وجود �سراعات ومنازعات �سابقة بني قوى ال�سراع ال�سيا�سي واملذهبي واملناطقي 
والتقلي���دي من جهة، والقوى املدنية ال�ساعدة حديثًا بعد قيام الثورة ال�سبابية، والتي 
تتبن���ى م�سروع الدولة املدنية، ما يجعل عملي���ة القرار وامل�سادقة على قرارات ونتائج 

موؤمتر احلوار الوطني �سعبة بل وم�ستحيلة ح�سب راأيه. 
- اآلي���ة املحا�س�س���ة والتق�سي���م ملقاع���د وع�سوية موؤمت���ر احلوار تعق���د يف اأ�سلها 

احل�سول على الأغلبية املطلوبة للموافقة وامل�سادقة على قرارات ونتائج املوؤمتر . 
- ارتب���اط بع�س مكون���ات وقوى موؤمتر احل���وار بعالقات حقيقية م���ع دول اجلوار 
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والأطراف الإقليمي���ة يف املنطقة، ما يجعل تدخالت تلك الدول يف م�سادقة، وموافقة 
القوى املرتبطة بها داخل املوؤمتر حتديًا حقيقيًا اأمام املرحلة النهائية ملوؤمتر احلوار. 

كما ي���رى اأن احللول واملعاجل���ات املقرتحة للت�سدي لكافة التحدي���ات التي تواجه 
موؤمتر احلوار هي: 

- معاجلة الأو�ساع الأمنية . 
- وجوب توافر رغبة حقيقية بني قوى ومكونات احلوار الوطني للخروج باليمن من 

اأزمته الراهنة اإىل بر الأمان . 
- على القيادة ال�سيا�سية اأن تبذل املزيد من اأجل كبح جماح التدخالت اخلارجية. 
- عقد دورات وور�س عمل مع كافة �سرائح املجتمع مبا يعزز من اإ�سراك كافة اأفراد 

املجتمع يف طرح احللول والت�سورات.

>>>
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���ر موؤمتر احل���وار الوطني ال�صام���ل فر�صة تاريخي���ة اللتق���اء اليمنيني مبختلف  وفَّ
اأطيافهم ال�صيا�صية وم�صاربهم الفكرية و�صرائحهم االجتماعية وتواجدهم اجلغرايف؛ 
لتدار����س كل م�صاكله���م واخلروج بروؤية توافقية تعالج تل���ك امل�صاكل، وتقودهم التخاذ 
اخلط���وة االأوىل نحو تاأ�صي�س الدولة املدنية الدميقراطية املوؤ�ص�صية احلديثة التي ظلت 

حلم اليمنيني طوال تاريخهم املعا�صر.
وم���ع اإميانن���ا باأنن���ا اأمام فر�ص���ة تاريخية حقيقية تتي���ح لنا، اإذا م���ا وعينا حقائق 
التاري���خ، وحقائق واقعن���ا؛ اأن نخطو اخلط���وة االأوىل على الطري���ق ال�صحيح لتحقيق 
هدفنا، اإال اأن هناك حتديات كبرية تقف اأمامنا لبلوغ هذا الهدف، وبغري الوعي بهذه 
التحديات والبحث عن و�صائل مالئمة ملواجهتها، �صتظل اأحالمنا بعيدة املنال منتظرة 

فر�صة اأخرى، قد ال تاأتي اإال الأجيال اأخرى قادمة. 
ومن أهم التحديات التي تقف أمام نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل:

اأواًل: التحديات يف مرحلة االنعقاد:
1� طبيع���ة تكوي���ن املوؤمتر من حي���ث العدد الكب���ري للم�صاركني، وع���دم تدقيق بع�س 

التحديات المتوقعة
أمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل

الدكتور/
 عبد الرشيد عبد الحافظ

عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل
)فريق بناء الدولة(
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املكون���ات يف اختي���ار ممثليها يف املوؤمتر، وعدم التزامه���ا باملعايري التي حددتها 
اللجنة الفنية للتح�صري واالإعداد للموؤمتر.

2 � مترت����س بع�س االأطراف خلف روؤاها ال�صيا�صية، وعدم ا�صتعدادها لقبول التنازل 
والتو�صل اإىل حلول توافقية يف بع�س الق�صايا الهامة التي هي مو�صوع احلوار.

3�  بقاء حالة التوج�س وعدم الثقة بني بع�س املكونات.
4�  وج���ود بع�س املكونات التي قيَّدت نف�صها مبواقف اأيديولوجية �صارمة تت�صور اأنها 

م�صريية وغري قابلة للم�صاومة.
5 � ع���دم توفر خلفية معرفي���ة ودرا�صات علمية جادة كافية ح���ول كثري من الق�صايا 

التي يتم بحثها يف املوؤمتر.
6�  اإح�صا�س بع�س املتحاورين باأن كثريًا من االأمور تتم خارج املوؤمتر ومبعزل عنهم، 
بل �صرت �صائعات باأن م�صروع الد�صتور قد مت اإعداده �صلفًا، واأن هذا املوؤمتر لي�س 
اإال مكان���ًا لتنفي�س االحتقانات ال اأكرث، وهذا االأمر بقدر ما قد ي�صببه من اإحباط 

لدى هوؤالء، فهو اأي�صًا قد يكون مدعاة للتواكل وال�صعور بعدم اجلدية اأي�صًا.
ثانيًا: التحديات القائمة بعد انتهاء اأعمال امل�ؤمتر:

اإن التح���دي االأك���ر اأمام املوؤمت���ر ال يتمثل يف خماطر ف�ص���ل املوؤمتر وعدم خروجه 
ب�صياغ���ات نظري���ة جت�صد تطلعات ال�صع���ب اليمني واأحالمه يف بن���اء دولته املن�صودة؛ 
ولك���ن التحدي احلقيقي هو اأن تظل نتائ���ج املوؤمتر يف هذه ال�صياغات النظرية جمرد 
كلم���ات جميلة واأحالم جمردة، وعدم وجود اإمكانية حقيقية لرتجمة هذه النتائج اإىل 
واق���ع ملمو�س، ويكون حالها كحال وثائق تاريخية �صابقة م�صابهة. ومن اأهم التحديات 

يف هذا ال�صبيل:
1� بق���اء النظام ال�صابق برموزه وقياداته و�صيا�صاته الفاعل االأكرث تاأثريًا يف منظومة 
احلك���م القائمة يف الف���رتة االنتقالي���ة، واحتفاظه باأغل���ب اأدوات���ه واإمكانياته، وحتفزه 
الإجها�س اأي حماولة للتغيري والبدء بتاأ�صي�س الدولة الدميقراطية املن�صودة. وعدم بروز 
اأي اإمكاني���ة اأو نية لدى احلزب الذي حكم قبل ثورة  11 فراير، الإعادة ترتيب اأو�صاعه 
على نحو ميكنه  من االت�صاق مع مرحلة جديدة، يف ظل �صروط خمتلفة للعمل ال�صيا�صي.
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2� وج���ود ق���وى اجتماعية عدي���دة تعتقد اأن م�صاحله���ا تتعار�س م���ع اإقامة الدولة 
املدني���ة الدميقراطية احلديثة، وهذه الق���وى لديها من عنا�صر القوة ما يجعلها قادرة 

على الوقوف اأمام اتخاذ اأي خطوات جادة يف هذا ال�صبيل.
3� ع���دم قي���ام ال�صلط���ة واحلكومة يف املرحل���ة االنتقالية باأداء امله���ام التي قررتها 
االآلية التنفيذية التفاق نقل ال�صلطة، واأهمها ت�صوية ال�صاحة ال�صيا�صية وتهيئة الظروف 
واالأج���واء للتح���ول نح���و النظ���ام الدميقراطي، م���ن خالل اإع���ادة هيكل���ة املوؤ�ص�صتني 
الع�صكري���ة واالأمني���ة ب�ص���ورة كامل���ة، واإ�صالح اجله���از االإداري املخت���ل، وفق معايري 
احلك���م الر�صيد؛ وعل���ى نحو ي�صمح بتوفري احلدِّ االأدنى م���ن الظروف املالئمة الإجراء 
انتخابات دميقراطية تعرِّ نتائجها عن اإرادة الناخبني، وت�صمن فر�س متكافئة للقوى 
ال�صيا�صي���ة للتعبري ع���ن م�صاريعها. ويبدو اأن كل هذه امل�صائل لن تتحقق خالل ما تبقى 
م���ن الف���رتة االنتقالية، وتلك من اأه���م العوائق التي �صتقف اأم���ام تطبيق نتائج موؤمتر 

احلوار الوطني.
4� االأم���ر االأك���رث اأهمية من كل م���ا �صبق، هو تعرث اإيجاد حام���ل �صيا�صي ياأخذ على 
عاتق���ه م�صئولي���ة و�ص���ع نتائج املوؤمتر مو�ص���ع التنفيذ. ولن يكون ه���ذا احلامل يف مثل 
ظروف بالدنا �صوى كتلة تاريخية وطنية متثل طيفًا وا�صعًا من قوى �صيا�صية واجتماعية 
متع���ددة ت�صع لها هدفًا ا�صرتاتيجيًا وا�صحًا، ه���و تاأ�صي�س الدولة املدنية الدميقراطية 
املوؤ�ص�صي���ة احلديثة، والعمل امل�صرتك الإجناز ه���ذا امل�صروع الوطني الكبري خالل فرتة 

زمنية حمددة �صتكون طويلة ن�صبيًا.
5� وعلينا اأن ندرك بعد ذلك اأن هناك حتديات حقيقية اأخرى يف الواقع من اأهمها 
التح���دي االقت�ص���ادي، كما ال ميكن اإغف���ال حتديات خارجية من جه���ات اأخذت على 

نف�صها عهودًا بالوقوف اأمام اأي م�صروع للنه�صة يف اليمن.
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مقدمة تعريفية : 
موؤمتر احلوار الوطني ال�صامل: هو موؤمتر جرى التح�صري واالإعداد له على مراحل 
طويل���ة وتعرقل الأكرث من مرة، وبداأت املرحلة االأخرية بعد ثورة ال�صباب اليمنية بدعم 
خارج���ي غري م�صب���وق، وب���داأ اأوىل جل�صاته يف 18 مار����س 2013م بالعا�صم���ة اليمنية 
�صنعاء، وذلك يف �صبيل و�صعي طموح مداوة جروح البلد بعد االنتفا�صة التي ا�صتمرت 
ملدة عام، والتي على �صوء تلك االنتفا�صة ال�صبابية ال�صعبية ُاج��ر النظام ال�صابق على 

ترك ال�صلطة بعد حكم اإق�صائي دام 33 عام .
وينعق���د موؤمت���ر احلوار مل���دة �صتة ا�صهر حتت �صع���ار "باحلوار ن�صن���ع امل�صتقبل"، 
م�ص���ى �صهران منذ ب���دء احلوار، وتبقت اأربعة اأ�صهر وما ي���زال امل�صهد �صبابيًا، واأكرث 

تعقيدًا يف ظل غياب الروؤية الوا�صحة ملعامل ر�صم خارطة الدولة املدنية احلديثة .
يراأ�س موؤمتر احلوار رئي�س البالد عبد ربه من�صور هادي، وي�صم املوؤمتر عدد 565 
ع�ص���وًا، 50% من مواطن���ي املحافظات اجلنوبية، و30% من اجلان���ب الن�صائي، و%20 
م���ن ال�صباب، جرى اختياره���م وتر�صيحهم من جمي���ع االأط���راف ال�صيا�صية والفاعلة 

رؤية واقعية حول 
التحديات التي تواجه
 الحوار الوطني اليمني

المحامي/ نجيب قحطان
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ومنظمات املجتمع املدين بن�صب معينة.
وقد قال عبد ربه من�صور هادي يف موؤمتر القمة العربية 2013م مقالته التاريخية 

) اأن  ال�صعب اليمني �صيفاجئ العامل لتحقيق التغيري من خالل احلوار (
خـــلـــــفــــيـــــة: 

مبوج���ب اتفاقية االنتق���ال ال�صيا�صي الت���ي تو�صط فيها جمل�س التع���اون اخلليجي، 
واأ�ص���رف عليه���ا جمل����س االأم���ن ال���دويل حت���ت م�صم���ى "املب���ادرة اخلليجي���ة واآليتها 
التنفيذي���ة"؛ ت�ص���رف احلكومة اليمنية املكونة من اأع�ص���اء يف احلزب احلاكم ال�صابق 
ويف اأح���زاب املعار�ص���ة، عل���ى احل���وار الوطني وعل���ى اإع���ادة هيكلة اجلي����س اليمني، 
و�صياغ���ة د�صتور جديد لليم���ن، وعلى العدال���ة االنتقالية، وعلى اإ�صالح���ات انتخابية 
توؤدي اىل انتخابات عامة يف فراير 2014م، حدد الرئي�س هادي موعد موؤمتر احلوار 
الذي اأوجبته اتفاقية االنتقال ال�صيا�صي ال�صارية ملدة عامني، بحيث يبداأ يوم 18 مار�س 

2013م الذي يوافق الذكرى الثانية العتداء جمعة الكرامة.
يف يناي���ر اأم���ر الرئي�س ه���ادي باإقام���ة جلنتني للح���وار الوطني من اأج���ل التعامل 
م���ع  مظلمتني رئي�صتني من مظ���امل اجلنوب، االأوىل نزاعات االأرا�ص���ي واإقالة االأفراد 

اجلنوبيني العاملني يف احلكومة واالأمن والقوات امل�صلحة بعد حرب �صيف 94م.
لك���ن احلوار الوطني لن يعن���ي الكثري اإذا ف�صلت حكومة اليمن االنتقالية يف حتقيق 
العدال���ة ملئات القتلى من املتظاهرين اأو غري املتظاهرين ولالآالف الذين اأ�صيبوا اأثناء 

انتفا�صة البلد.
اأهمية احل�ار ال�طــــني:

احل�����وار الوطني ه���و نافذة االأمل لدى اليمنني بكاف���ة �صرائحهم، وينظر اليمنيون 
ملوؤمتر احلوار على اأنه طوق النجاة الإخراجهم من اأزماتهم االقت�صادية وال�صيا�صية.

ويبحث موؤمتر احلوار الوطني يف 9 ق�صايا اأ�صا�صية هي: 
الق�صية اجلنوبية، ق�صية �صعدة، ق�صايا وطنية، بناء الدولة، احلكم الر�صيد، بناء 

اجلي�س واالأمن، ا�صتقاللية الهيئات، احلقوق واحلريات، التنمية ال�صاملة.
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اأهم التحديات واملع�قات التي ي�اجهها احل�ار ال�طني اليمني:
اإن جن�اح اأي حوار وطني يحتاج اىل توافق حول الق�صايا الرئي�صية التي �صيناق�صها، 
واالأطراف املخ���ول لها احل�صور اأو االن�صراف، وجدول اأعم���ال يحدد مواعيد البداية 
والنهاية، وخطوات تر�ص���م الطريق الذي ت�صري عليه االأهداف، واليات وا�صحة لتنفيذ 

النتائج التي �صوف يتم التو�صل اليها.
وم���ا حدث عن���د تد�صني احلوار الوطن���ي يف اليمن يوم االثن���ني 18 مار�س اجلاري 
يفتقد اإىل كثري من املعايري ال�صابقة، والتي يعترها الكثريون و�صفة �صيا�صية واأ�صا�صية 
لنج���اح اأي ح���وار يرم���ي اإىل و�صع حد الأزمة معق���دة ومركبة مثل الت���ي يعي�صها اليمن 
من���ذ �صنوات عجاف تتجاوز الهبات واملظاهرات واالحتجاجات ال�صعبية الوا�صعة التي 

اندلعت قبل عامني.
اإن ال���كالم ع���ن احلوار يف ه���ذا البلد لي�س بجدي���د، فقد ُع��قدت ح���وارات وجرت 
مناق�ص���ات وح�ص���ر كبار الق���وم وال�صا�صة ورج���ال القبائل العديد والعدي���د من موائد 
احل���وار، والنتيج���ة دائما تكون ال �صيء ملمو�س، الأن القواع���د التي انطلق منها احلوار 
اآن���ذاك مل تك���ن كافية للو�ص���ول اإىل ح�صيل���ة اإيجابية، ومل تك���ن اأي�صا االأج���واء التي 
اأحاطت بجميع جوالته مالئمة لتقبل م�صودات حا�صمة، ميكن ان تغري يف �صكل املعادلة  
التي مت�صك بتالبيب ال�صلطة، القائمون عليها من ال�صعوبة اأن تتزحزح قواعدهم من 
اأماكنها، ورغ���م اأن الزمان تغري وكثري من اال�صخا�س تبدلوا وحدث تعديل يف عناوين 

واأولويات احلوار.
وحت���ى البيئة املحلية واالإقليمي���ة والدولية وقعت بها تقلبات، غ���ري اأن العقلية التي 
تدي���ر احل���وار وت�صع اأ�ص�صه يبدو اأنه���ا مل تتغري، وغلب ال�صكل عل���ى امل�صمون والتمثيل 

امل�صرف على النتيجة امل�صرفة.
لذل���ك يبدو اأن عنا�صر الر�صا يف اإمكان التو�ص���ل لطريقة ت�صاعد على فك االألغاز 
التي ت�صبع بها اليم���ن عملية �صعبة ورمبا م�صتحيلة، وبالتايل حتتاج امل�صالة اإىل اإعادة 
نظ���ر، ويتاأ�ص����س هذا اال�صتنتاج عل���ى جمموعة من العوامل الت���ي مت جتاهلها عمدا اأو 
�صه���وا مع اأنها �صروري���ة لو�صع حد لالأزمة التي يعي�صها بلد يحت���ل اأهمية ا�صرتاتيجية 
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ولديه موارد غنية غري م�صتغلة و�صعب ميلك تطلعات وطموحات ال حدود لها.
 ويف مقدمة هذه الع�امل :  

1 ـــ عدم وج�د ت�افق يف قمة ال�سلطة احلاكمة.
فعندما يغيب رئي�س الوزراء الراعي الر�صمي حلكومة الوفاق عن اجلل�صة االفتتاحية 
ملوؤمتر اأ�صاًل هو للوفاق الوطني؛ هنا ي�صعر املواطن الب�صيط يف القاعدة بالقلق، وت�صاوره 

هواج�س و�صكوك تقلل من اأهمية اأية نتائج  ميكن اأن يخرج بها موؤمتر احلوار.
2 ـــ   احلراك والق�سية اجلن�بية.

الت���زال  الق�صية اجلنوبية حتتل ال�صدارة يف موؤمتر احلوار،  ومتثل راأ�س حربة يف 
عدد من االأزمات ال�صيا�صية جراء جتاهل عالجها ب�صورة �صحيحة وبعيدة عن االأهواء 

واالأغرا�س احلزبية واملناطقية، وهي املفتاح للم�صكلة الوطنية بكاملها. 
ومن يدق����ق يف اأ�صماء اال�صخا�س واجلهات املمثلة للجنوب يف احلوار يجد اأنها 
مال����ت اإىل ت�صفية احل�صابات، ومل تتجه نحو تر�صي����خ الت�صامح وامل�صاواة والعدالة 
باأنواعه����ا، ما يفيد با�صتم����رار امل�صكلة كمنغ�س حموري، �صوف يق����ف عائقًا اأمام 
اأي����ة دعوات نبيل����ة للحوار، ويحول دون الب����دء يف بناء الدولة عل����ى اأ�ص�س تاأخذ يف 

ح�صبانها عالج اأخطاء املا�صي.
كم����ا اأن غياب �صخ�صيات كبرية من وزن علي �ص����امل البي�س وح�صن باعوم من 
اجلنوب، يوؤكد اأن موؤمتر احلوار يدور يف فلك ح�صابات وت�صابكات املا�صي،  فمهما 
كان اخل����الف مع ه����ذه ال�صخ�صيات؛ فامل�صاحلة تقت�صي ال�صف����ح والعفو واإر�صاء 
قي����م تتنا�صب م����ع طبيعة التحدي����ات التي مير به����ا اليمن، وت�صتوج����ب روؤية اأعمق 
وتقدي����رات اأ�صمل مم����ا كان �صائدًا قبل ذلك، وت�صبب يف م�ص����كالت و�صعت اليمن 

على �صفا حرب اأهلية ثانية. 
3 ـــ العدالة االنتقالية وامل�ساحلة ال�طنية:

على رغم تعدد املعوقات التي تواجه موؤمتر احلوار، وا�صرتاطات وطلبات االأطراف 
الت���ي يفرت�س م�صاركته���ا في���ه؛ اإال اأن ق�صية العدال���ة االنتقالية وامل�صاحل���ة الوطنية 
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اأ�صبحت من اأهم الق�صايا التي برزت موؤخرًا اإىل واجهة امل�صهد اليمني، وتعد الق�صية 
االأه���م واالأخطر يف الوقت الراهن، باعتباره���ا البوابة االأوىل للحوار الوطني ال�صامل، 

واالأ�صا�س املتني لنفاذ وجناح الت�صوية ال�صيا�صية لنقل ال�صلطة �صلميًا يف اليمن.
وكون املبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية املنظمتني للت�صوية ال�صيا�صية قد ن�صت يف 
حمتواها من اأجل حتقيق مب���داأ العدالة االنتقالية، وا�صرتطت �صدور قانون احل�صانة 
ال���ذي اأ�صدره الرملان اليمني مطلع 2012م، والذي منح مبوجبه الرئي�س ال�صابق علي 
عب���داهلل �صالح احل�صان���ة من املالحقة القانوني���ة والق�صائية؛ اأع���دت وزارة ال�صوؤون 
القانونية يف اليمن م�صروع قانون "العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية" مطلع العام 

احلايل، ليكون املرجع االأول الذي تتحقق من خالله العدالة االنتقالية.
غري اأن م�صروع القانون يالقي معار�صة قوية من قبل ال�صركاء املوقعني على  اتفاق 
املب���ادرة اخلليجي���ة واآليتها التنفيذي���ة التي مت التوقي���ع عليها يف العا�صم���ة ال�صعودية 

الريا�س، يف 23 ت�صرين الثاين/ نوفمر 2011م.
حي���ث تعتقد بع�س امل�صادر اأن �صال���ح واأركان نظامه ال�صاب���ق الذين ح�صلوا على 
العف���و من املالحق���ة القانونية والق�صائية، يعار�صون �ص���دور القانون حتى ال ي�صطروا 
لالعرتاف باجلرائم التي ارتكبوها بحق املحتجني �صلميًا خالل عام 2011م، وحتى ال 

تنك�صف حقائق االنتهاكات التي ارتكبت بحق اليمنني.
واأو�صح���ت م�ص���ادر قانوني���ة ميني���ة، اأن م�صروع قان���ون العدال���ة االنتقالية يهدف 
بدرج���ة رئي�صي���ة اىل اإن�صاف ال�صحاي���ا ورد االعتبار لهم والأهاليه���م، وحتقيق ال�صلم 
االجتماع���ي من خالل معاجل���ة انتهاكات حقوق االن�صان الت���ي حدثت خالل ال�صنوات 
املا�صي���ة، ويف الوق���ت ذاته و�صع القواع���د واالآلي���ات االأ�صا�صية التي متن���ع تكرار تلك 
االنتهاكات واجلرائم م�صتقب���اًل، واأ�صارت امل�صادر القانونية اإىل اأنَّ العدالة االنتقالية 
وامل�صاحلة الوطنية من اأهم مفردات الت�صوية ال�صيا�صية، واأن عدم حتقيقها قد يف�صل 

هذه الت�صوية برمتها.
4 ـــ ق�سية �سعدة :

ج���اءت م�صارك���ة احلوثيني يف احل���وار و�صط اأ�ص���وات مرتفعة تطال���ب بحق تقرير 
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امل�ص���ري لهم، لذلك فاإر�صاء قواع���د الوحدة من ال�صمات الرئي�صي���ة للحوار، الأن ترك 
الباب مفتوحًا لهذا النوع من الدعوات ميكن اأن يف�صي اىل تفتيت البلد بذريعة الرغبة 

يف تقرير امل�صري.
وكان اآخ����ر هذه التهديدات التي �صهدها موؤمت����ر احلوار، هو ما متثل يف موقف 
جماع����ة احلوثي التي هددت بعرقلة موؤمتر احل����وار الوطني، واإعاقة م�صار العملية 
ال�صيا�صية اإذا متت اإزالة خيام �صبابها يف �صاحة التغيري بالعا�صمة اليمنية �صنعاء، 
يف الوق����ت ال����ذي ا�صتجابت فيه جميع مكون����ات الثورة ال�صبابي����ة ال�صعبية ال�صلمية 
تقريب����ًا، لتوجيهات احلكومة باإخالء �صاحات االعت�صام يف امانة العا�صمة متهيدا 

للحوار، وراأب ال�صدع بني اليمنني. 
5 ـــ التنمية امل�ستدامة:

تواجه اليمن حتديات كبرية يف جمال التنمية امل�صتدامة، اأبرزها انت�صار االأمية بني 
اأو�صاط اليمنني، وكذلك تف�صي البطالة اإىل ما يقارب 33% وقد تزيد على ذلك، كذلك 

ما ي�صهده اليمن من منو �صكاين مت�صارع ي�صل اإىل 3% يف كل عام.
فاالأزم���ة التي واجهها اليمنيون مع اأحداث الثورة ال�صبابية يف عام 2011م تعد من 
اأب���رز حم���ددات التنمية يف املوارد املائي���ة واالأمن الغذائي واال�صتق���رار االأمني والفقر 

الذي ي�صمل 52% من عدد ال�صكان.
وبالت���ايل فاإن مرتك���زات التنمية امل�صتدامة هو وجود االأم���ن واال�صتقرار، فالتنمية 

امل�صتدامة هي رحلة بدون نهاية ح�صب قول الدكتور اأحمد حممد احل�صرمي.
وبالت���ايل ف���ان اأي خمرجات �صينتهي بها موؤمتر احل���وار الوطني اليمني ال�صامل ال 
ُتعالج فيها اأهم املتطلبات املالم�صة للمواطن اليمني، وال تفك �صفرة امللف االقت�صادي 
املنهار لليمنيني؛ فاإنها من غري ذلك �صت�صقط كل امللفات املطروحة على طاولة احلوار 

الوطني ال�صامل.
6 ــ انعدام الثقة بني اطراف احل�ار :

م���ن اأه���م معوق���ات موؤمتر احل���وار الوطن���ي اليمن���ي ال�صام���ل، انع���دام الثقة بني 
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املتحاوري���ن، حي���ث اأن معظ���م اال�صماء الت���ي مت دفعه���ا اإىل موؤمتر احل���وار �صواء من 
االأح���زاب اأو م���ن الوجاه���ات ال�صيا�صية اأو القبلي���ة وامل�صيخية، مل تك���ن م�صاركتهم يف 
موؤمتر احلوار من اأجل اإجناح احلوار ومل ال�صتات والت�صظي املعا�س واخلروج مبقررات 
تخ���رج اليم���ن من النفق املظل���م الذي تتجه اإلي���ه؛ بقدر م���ا كان م�صاركتهم فقط من 
اأج���ل ا�صتعرا�س القوة، والتاأكي���د على اأهمية وجودهم كرق���م �صعب ال ميكن جتاوزه، 
اإ�صافة اإىل عدم تقبل كثري من املتحاورين لالآخر بح�صب الثقافة ال�صابقة املحفورة يف 
اأخاديد بع�س العقول من خالل اإقناع اأنف�صهم اأن ذلك الطرف لي�س له هم �صوى اإزاحة 

الطرف االآخر وتقلي�س وجوده على اخلارطة اليمنية.
7 ـــ �سيطرة النظام ال�سيا�سي ال�سابق على امل�سهد ال�سيا�سي احلا�سر:

ت�صري مالمح احلوار الذي بداأت فعاليته العملية اأخريًا، اإىل اأن هناك جمموعة من 
امل�صاع���ب التي ميكن اأن توؤثر على ا�صتكم���ال م�صريته حتى غاياتها النهائية، واأبرزها 
اأن الدع���وة للح���وار، مع اأنه���ا تاأت���ي يف ظاهرها ا�صتجاب���ة التفاق انتق���ال ال�صلطة يف 
نوفم���ر عام 2011م، وتخلى مبوجبه الرئي�س علي عبداهلل �صالح عن ال�صلطة ل�صالح 
نائب���ه عبد ربه من�صور ه���ادي؛ اإال اأن املوؤ�ص���رات التي ك�صفت عنه���ا مقدمات الدعوة 
واآلي���ة  اإدارة احل���وار تق���ول اإن �صالح ما يزال رقم���ًا يف خلفية امل�صه���د ال�صيا�صي، مبا 
يعن���ي يف نظر البع�س ع���دم ا�صتبعاد اإعادة اإنتاج ال�صيا�ص���ات املا�صية التي كان �صالح 
حري�ص���ًا على اال�صتئثار بالق���رارات فيها، وحماولة دعم �صيطرة اأع�صاء حزب املوؤمتر 
على غالبية اأركان ال�صلط���ة، وهذا يكفي لزيادة خماوف قطاعات كبرية لها حتفظات 
وا�صحة عل���ى االإدارة ال�صابقة، و�صوف يوؤدي موا�صلة النهج نف�صه اإىل �صعوبة االنتقال 
ملربع التفاوؤل باحلوار الوطني، ما مل يكن هناك تغيري الفت يف طريقة التفكري تراعي 

املتغريات الكثيفة التي حدثت يف ال�صارع اليمني وتعقيداته.
8 ــ ائتالف ال�سلطة اخلفية :

م���ن اأهم التحديات التي تواجه موؤمتر احلوار الوطني، تتمثل يف ا�صتمرار التدهور 
االأمن���ي املمنهج، اإ�صافة اىل التباين ال�صا�صع بني االأفكار املطروحة باحلوار حول �صكل 
الدول���ة  القادمة، ب���ني من يوؤمن بخيار الدولة الفيدرالية متع���ددة االأقاليم، اأو باحتاد 
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فيدرايل من اإقليمني، اأو بنظام احلكم املحلي الوا�صع ال�صالحيات.
اإال اأن اأه���م ما يقف عائقًا اأمام الدولة املدنية احلديثة هو مترت�س ال�صلطة اخلفية 
للدول���ة ذات االئت���الف الثالثي ما بني القبيلة والع�صكر وعلم���اء الدين، والتي ما زالت 
تتحك���م مب�صري البالد ومقاليد الدولة كامل���ة منذ العام 1962م، واإحلاح بع�س القوى 

على ربط الدين بال�صلطة يف الد�صتور اليمني.
وختـــــــامـــًا :

على جميع املتحاورين العمل بكل �صفافية وخلق بيئة منا�صبة حلواراتهم حتى ي�صل 
حواره���م اإىل حل امل�صاكل اخلالفية فيما ب���ني اأطراف احلوار ، واحلر�س على اإ�صدار 
اأي قرار  الإنهاء اأي خالف عر االتفاق الوطني  ال عر االتفاق ال�صيا�صي واملحا�ص�صة.
كم���ا اأنه لي�س م���ن ال�ص���روري اأن يحقق املتح���اورون كل اأهدافه���م اأو جلها، ولي�س 
بال�ص���رورة االنت�ص���ار لوجهة نظر على ح�ص���اب االآخر، فالهدف م���ن احلوار اخلروج 

بحلول توافقية ال يكون فيها طرف منهزم واآخر منت�صر.
ويج���ب على كاف���ة القوى ال�صيا�صي���ة اليمنية، وعل���ى راأ�صها املوؤمت���ر ال�صعبي العام 
والتجم���ع اليمن���ي لالإ�صالح، اأن تتطلع نحو امل�صتقبل وتط���وي �صفحة  احلكم االأ�صري، 
وال�صع���ي نحو امل�صاركة اجلادة يف خل���ق الدولة املدنية اليمنية احلديثة، وذلك ا�صتنادًا 

اإىل القاعدة القائلة "اإن اأ�صواأ اأخطاءنا هو ان�صغالنا باأخطاء االآخرين".

>>>
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التحديات المتوقعة أمام مؤتمر الحوار

مؤتمر الحوار الوطني الشامل
قراءة تاريخية
 في الدروس والعبر وتحديات المستقبل

حسين با سالمة
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مهما قيل عن موؤمتر احلوار ومهما تنوعت االآراء بجانبيها ال�صلبي واالإيجابي حول 
اأهمية انعقاد موؤمتر احلوار، ومهما قبلنا اأو رف�صنا؛ كل ذلك ال يلغي اجلوهر يف عملية 
احل���وار، تعظيم الفكرة احلوارية، واإقامة احلوار ك�صلوك اإن�صاين راقي �صامي، واإدارة 

احلوار كعملية فنية نبيلة اإن�صانية، لتنظيم وتن�صيق احلوار يف االتفاق واالختالف.
اإن القيام باحلوار كو�صيلة جلمع االأطراف املت�صارعة املختلفة اأو املتفقة مع بع�صها 
البع����س، ميثل مدخل حلل االإ�صكال القائم وتفكيك للق�صايا اأو الق�صية املعقدة الإعادة 
تركيبها وبناءها من جديد، اإنه املدخل حلل الق�صية بح�صور كل االأطراف وهو خطوة 
اأ�صا�صي���ة حللحلة امل�صاعب التي تواجه حل الق�صية. وتاأ�صي�صًا على ما �صبق فاإن الفهم 
احلقيق���ي للم�صكلة يب���داأ اأواًل بفهمها اأو الوع���ي بها، ولن�صاأل اأنف�صن���ا هل احلوار قيمة 
اإيجابي���ة و�ص���رورة حياتية؟ هل اتفقنا عل���ى منهج احلوار كحل مل�صاكلن���ا؟ اإن امل�صكلة 
احلقيقي���ة ترز اأحيانًا يف اأنن���ا ال نريد اأن ن�صمع اأو نن�صت لبع�صن���ا البع�س اأو نهرب، 

وحماولة الهروب مع�صلة ومعيق اأمام تر�صيخ فهم حقيقي للحوار.
الب���د م���ن االعرتاف ب���اأن موؤمتر احل���وار الوطني ال�صام���ل يعت���ر اأول موؤمتر بهذه 
الكيفي���ة داخ���ل اليمن ملعاجلة م�صاكل اليم���ن عك�س املوؤمترات ال�صابق���ة التي عادة ما 
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تعق���د يف اخلارج، وهو ما ي�صع موؤمتر احلوار اأم���ام حتديات مل�صالح خارجية متنوعة 
وم�صتجيبة الإمالءات غري مينية.

لق���د اأ�صيع���ت يف االأدب ال�صيا�صي اليمن���ي اأن م�صكالت اليم���ن ال ي�صتطع حلها اأهل 
اليمن، بل يف ا�صتدعاء اخلارج والبحث عن رعاة، ويعتقد بع�س املجتهدين يف ال�صيا�صة 
اأن ه���ذا ال ي�صاع���د على حل حقيق���ي مل�صكالت اليمن، بل تعقيده���ا وتركها ترتاوح بني 
م�صلحة البلد وم�صلحة اخلارج، ويظهر ال�صوؤال االإ�صكايل هل قرب اخلارج االأطراف 

الوطنية املت�صارعة اأم باعد بينهما؟.
�صحيح اأن هذا ال يرر فكرة املوؤامرة التي عادة ما نتغنى بها نحن اليمنيون ونرميها 
�صماعة حلل م�صاكلنا وحتميل الطرف اخلارجي امل�صئولية عن الف�صل اأو النجاح، وهذا 

هو الهروب بعينه.
وله���ذا ميكن الق���ول اإن املب���ادرة اخلليجية جاءت بع���د �صل�صلة م���ن احلوارات بني 
االأط���راف املت�صارع���ة يف االأزم���ة اليمنية وبرعاي���ة خليجية ودعم م���ن جمل�س االأمن 
الدويل، واإذا جنحت فاإن اليمنيني هم وراء جناحها، واإذا ف�صلت فاإن ال�صبب الرئي�صي 

هو �صراع امل�صالح بني الدول الراعية.
اإن ثقاف���ة البحث عن ال�صحية عف���ا عليها الزم���ن واآن االأوان لليمنيني اأن يعتمدوا 
على حل خالفاتهم باأنف�صهم ودون البحث عن مكان خارج الوطن والبحث يف الرعاية، 

اأما االإقليمية اأو الدولية.
اإن حدي���ث االأخ رئي�س اجلمهورية عبدربه من�صور ه���ادي اأكد يف اأكرث من منا�صبة 
"اأن ال حوار اإال داخل الوطن"، وهذا دليل على رغبة التحرر من الو�صاية اخلارجية 
وحتم���ل اليمني���ني م�صئولياتهم جتاه �صعبهم وجمتمعه���م. واإن احلل والعالج احلقيقي 

مل�صاكل اليمن ياأتي فقط من االإرادة اليمنية.
لق����د اأثبت اليمنيون من خ����الل االتفاق بني اأطراف االأزم����ة وعر احلوار حول 
املبادرة اخلليجية رغبتهم جتنيب البلد ويالت احلرب االأهلية وعظموا لغة احلوار 

على لغة ال�صالح.
اإن قيم���ة احلوار تتمثل يف اإتاح���ة الفر�صة ملناق�صة الق�صايا الكرى واملعقدة كذلك 
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يف قدرت���ه على تاأ�صي�س وع���ي اأ�صيل بامل�صكلة وحلها واالع���رتاف بخطورتها والعمل على 
تفكيكه���ا واإعادة �صياغته���ا من جديد، اإنها اخلط���وة االأوىل الت���ي مل ت�صهدها الفرتات 
ال�صابقة من احلوارات التي متت ومل ت�صل اإىل نتائج. لقد حتاور اليمنيون وعر الو�صيط 
م���ع بع�صهم البع�س ويف مكان خ���ارج وطنهم، بل ظلت االأحزاب حتاكي ت�صوراتها بتلك 

الق�صايا وال ت�صمع اإال �صداها وال تزيد اأن تفتح ال�صبابيك ل�صماع ال�صوت االآخر. 
اإن موؤمتر احلوار الوطن���ي ودع هذه الطريقة وترك املجال للمتحاورين اأن يغو�صوا 
يف امل�صكالت احلقيقية وتناولها بالتفا�صيل، والوقت ما زال يت�صع للك�صف عن االأ�صباب 
والعوامل ور�صم مالمح امل�صتقبل واإعطاء الفر�صة مل�صاركة اخلراء واإلقاء املحا�صرات 
واال�صتم���اع لهم والنزول امليداين الأع�صاء الفرق واال�صت�صارات واالطالع على الوثائق، 
كل ذلك يتم الأول مرة يف موؤمتر حوار ميني حقيقي. اإن الق�صايا املطروحة اأكرث تعقيدًا 
ولك���ن االإرادة الوطني���ة والني���ة ال�صادقة هم���ا الكفيالن بتذليل ال�صع���اب، واجتمعت 
االإرادة الوطني���ة والرعاية االإقليمي���ة والدولية غري امل�صبوقة يف هذا املوؤمتر مما يعطي 
انطباع���ًا اأن ه���ذا املوؤمت���ر فر�صة تاريخي���ة اأمام ال�صع���ب  اليمني للخروج م���ن اأزمته 

واالنطالق نحو امل�صتقبل. 
اإن اأم���ام موؤمت���ر احل���وار الوطن���ي م�صاعب جم���ة وعراقيل كثرية ورغب���ات ذاتية 
الإف�صال���ه وحتت ذرائع خمتلف���ة، وغياب الثقة والنوايا عند البع�س وموروث تاريخي مل 
يثب���ت جتربة جن���اح حقيقية مل�صاحلات وطني���ة منذ خم�صني �صنة م�ص���ت، بل �صهدنا 
�صراع���ات وحروب داخلية اأكل���ت االأخ�صر والياب�س وجنى ال�صع���ب اليمني ويالتها وال 

زالت اآثارها اإىل اليوم.
اآن االأوان ملغ���ادرة واقعن���ا اليمن���ي هذا، ثقاف���ة ال�صراعات واالإق�ص���اء والتهمي�س 
واالإبع���اد واملالحقات واال�صتفراد باحلكم، اإنه���ا الفر�صة التاريخية اأمام اليمنيني كما 
ع���ر عنه���ا رئي�س اجلمهورية يف اأكرث من خطاب "اإن احل���وار هو طوق النجاة للجميع 
يج���ب اأن تتكاتف جه���ود كل القوى ال�صيا�صية ومنظم���ات املجتمع املدين لو�صع احللول 
اجلذري���ة والعادلة املبنية على قراءة �صحيحة ملعطي���ات الواقع لكل امل�صاكل والق�صايا 
ويف مقدمتها الق�صية اجلنوبية التي اأجمعت كل التيارات ال�صيا�صية واحلزبية على اإنها 
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مفتاح احلل، اأمامنا فر�صة تاريخية نادرة يجب اأن ال ن�صيعها لت�صحيح م�صرية ن�صف 
قرن من م�صار الثورة اليمنية".

امل�سار التاريخي للح�ار ال�طني:
���ل عق���د موؤمتر احلوار الوطن���ي ال�صامل نتيج���ة طبيعية ل�صل�صلة م���ن احلوارات  مثَّ
ال�صابق���ة التي كان���ت ت�صتهدف اإ�صالح االأو�صاع ال�صيا�صي���ة واالقت�صادية واالجتماعية 
واملعي�صي���ة التي خا�صتها اأحزاب اللقاء امل�صرتك مع قيادة املوؤمتر ال�صعبي العام ممثلة 
بالرئي����س ال�صابق عل���ي عبداهلل �صالح منذ ع���ام 2007 وحت���ى 2011م وخرجت هذه 

اللقاءات بكم وافر من االتفاقيات التي مل تنفذ.
ونتيج���ة طبيعي���ة الأجواء عدم الثق���ة وال�صك���وك التي حتوم جت���اه كل طرف وعدم 
التن���ازل، املتب���ادل بني تل���ك االأطراف، وتفاقم �ص���وء االأحوال يف البل���د واأجواء الربيع 
العربي اأدخلت البلد يف اأزمة �صيا�صية عا�صفة نتجت عنها قيام ثورة �صبابية، �صنحاول 
يف هذه العجالة التدليل على اأن فكرة احلوار بني كل االأطراف احلاكمة واملعار�صة اإذا 
مل ي�صب���ط باآليات وح�صن نوايا و�صغط حملي ق���د ال يكتب له بالنجاح و�صنقدم مناذج 

جلهود حوارية �صابقة باءت بالف�صل واأبرزها:
ب���داأت �صل�صلة م�صاورات وحوارات اأقرت خاللها ت�صكيل  •  19 مار����س 2007م 

جلنة جلدولة اأعمال جل�صات احلوار القادم وترتيب اأولوياته.
•  16 يونيو 2007م وقعت االأحزاب امل�صاركة يف الرملان اتفاقية �صميت باتفاقية 
وثيق����ة ق�صايا و�صواب����ط احلوار يونيو، ت�صمنت ق�صاي����ا احلوار االإ�صالحات 
الد�صتوري����ة وتطوي����ر نظ����ام ال�صلطة املحلي����ة والنظام االنتخاب����ي والقوانني 
اخلا�ص����ة باحلق����وق واحلريات والبح����ث يف ق�صايا ال�صيا�ص����ات االقت�صادية 
واأدواته����ا وكذل����ك احل����وار ح����ول املعاجل����ات ال�صروري����ة الآث����ار ال�صراعات 

ال�صيا�صية والق�صايا االجتماعية التي تعيق م�صرية التطور والنمو.
•  خ����الل الفرتة من 2-8 نوفمر ع����ام 2007م عقدت يف مدينة عدن �صل�صلة من 
اللقاءات واجلل�صات عرف����ت مبح�صر م�صاورات عدن نوفمر 2007م وقع على 
هذا املح�صر اأمناء عموم االأحزاب وم�صاعديهم يف اأحزاب املوؤمتر، واالإ�صالح 
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واال�صرتاك����ي، والتنظي����م الوحدوي، والبع����ث العربي، ت�صم����ن املح�صر ق�صية 
تغيري �صكل النظام الرئا�صي وحددت االأحزاب 15يومًا للجان القانونية الإجناز 
و�صياغة تعديالت قانون االنتخابات، كما مت تكليف االأمناء بو�صع اأ�ص�س خا�صة 
بق�صايا اللجنة العليا لالنتخابات، النظام االنتخابي، احلكم املحلي والق�صايا 
االقت�صادي����ة، وت�صفية اآثار ال�صراع����ات ال�صيا�صية واآثار حرب 94م وتقدميها 

الجتماع جلنة احلوار كاأولويات ملناق�صتها.
•  عام 2008م �صهد جوالت حوارية متقطعة كان اأبرزها ذلك االتفاق الذي جرى 
ب���ني الفريقان على معظم مطالب اأحزاب اللق���اء امل�صرتك حول االإ�صالحات 
االنتخابية وم�صروع التعدي���الت الد�صتورية، لكن الرملان رف�س هذا االتفاق، 
وا�صط���رت اأحزاب اللق���اء امل�صرتك ملقاطعة جل�صات اأعم���ال الرملان، بعدها 
اأ�صدر الرملان قرار بتعليق نقا�صات م�صروع تعديل قانون االنتخابات حتى يتم 

املوافقة عليه من قبل االأحزاب ال�صيا�صية.
•  فراي���ر 2009م وقعت اأحزاب الرملان اتفاقية عرف���ت باتفاق فراير الإتاحة 
الفر�ص���ة اأم���ام م�صاع���ي احلوار عل���ى التمديد ملجل����س النواب لف���رتة �صنتني 
اإ�صافيت���ني ، لتتاأج���ل االنتخابات النيابي���ة اإىل 27اإبري���ل 2011م ويتم خالل 
ال�صنت���ني مناق�صة التعديالت الد�صتورية الالزم���ة والنظام االنتخابي ومتكني 
االأح���زاب ال�صيا�صية من ا�صتكم���ال مناق�صة ما تبقى م���ن املو�صوعات واإعادة 

ت�صكيل اللجنة العليا لالنتخابات.
•  ماي���و 2009م انعق���د ملتق���ى الت�صاور الوطن���ي يف �صنعاء وانتخ���ب اأع�صاء اللجنة 
التح�صريية للحوار الوطني اليمني من كل االأحزاب ال�صيا�صية وقدم امللتقى وثيقة 
عرف���ت ب� "وثيق���ة االإنقاذ الوطن���ي" قدمت ت�صخي�ص���ًا جلذور االأزم���ة يف اليمن، 

وقدمت حلواًل ومعاجلات وخطط االنتقال اإىل تاأ�صي�س الدولة وموؤ�ص�صاتها.
•  يولي���و 2010م اتف���ق املوؤمت���ر واأح���زاب اللق���اء امل�ص���رتك عل���ى ت�صكي���ل جلنة 
م�صرتك���ة الإطالق اآلي���ات احلوار الوطني تنفيذًا التف���اق فراير 2009م �صمي 
ه���ذا االتف���اق مبح�ص���ر 17يولي���و 2010م. و�صتق���وم اللجنة املكون���ة من 200 
ع�ص���و من الطرفان با�صتكم���ال الت�صاور مع بقية االأح���زاب والقوى ال�صيا�صية 
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والفعالي���ات االجتماعي���ة ومنظم���ات املجتمع امل���دين الراغب���ة يف االن�صمام 
للح���وار الوطن���ي، وخرجت الكثري م���ن الفعاليات وممثليها بانطب���اع اأن هذا 
االتف���اق مبثابة  انفراج �صيا�صي ووقف للحمالت االإعالمية املتبادلة، وطرحت 
يف اأج���واء ه���ذا االتفاق دع���وة من الرئي����س اإىل ت�صكيل حكوم���ة وحدة وطنية 
واإج���راء انتخابات برملانية يف موعدها 27اإبري���ل 2011م، وا�صرتطت اأحزاب 
اللق���اء امل�صرتك اإقرار التعدي���الت الد�صتورية اأواًل، وتك���ون احلكومة الوطنية 
مهمتها فقط االإ�صراف على االنتخاب���ات الرملانية املقبلة، ولالأ�صف مل تلتزم 
االأط���راف املعنية بهذه االتفاق حتى جاء فراير عام 2011م، وتتفاقم االأزمة 
ال�صيا�صي���ة وت�صاعد الث���ورة ال�صبابية توجت ذلك بنهاي���ة حكم علي عبداهلل 
�صالح، وبالتوقي���ع على املبادرة اخلليجية وانتخ���اب الرئي�س عبدربه من�صور 
ه���ادي، وعادت املطالب���ات باإجراء حوار وطني �صامل حل���ل امل�صاكل واالتفاق 

على تعديل الد�صتور والق�صايا االأخرى.
•  يف 23 نوفم����ر 2011م مت يف مدين����ة الريا�س التوقيع على مبادرة خليجية 
ب����ني جميع االأطراف املوقعة عل����ى اتفاق فراير )املوؤمتر وحلفائه + اللقاء 
امل�ص����رتك و�صركاوؤه( وت�صمن����ت املبادرة واآليتها التنفيذي����ة اأربعة خطوات 

للعملية االنتقالية.
•  مرحل���ة حت�صريي���ة ملوؤمت���ر احل���وار الوطن���ي ال�صام���ل ته���دف اإىل متكني كل 
املجموع���ات املعنية من امل�صاركة يف اتخاذ الق���رارات الهامة التي حتدد �صكل 

عملية احلوار الوطني.
•  عقد موؤمتر احلوار الوطني ال�صامل الذي تتمكن فيه كل قطاعات املجتمع اليمني 

من امل�صاركة لو�صع روؤية ا�صرتاتيجية جديدة حتدد معامل م�صتقبل البلد.
•  �صياغ���ة الد�صت���ور بوا�صطة اللجنة الد�صتورية من اأج���ل تنفيذ قرارات موؤمتر 

احلوار الوطني ال�صامل وق�صايا اال�صتفتاء ال�صعبي ينتهي باعتماده.
•  التح�ص���ري الإج���راء انتخاب���ات عامة يف نهاي���ة العملية االنتقالي���ة مبا يف ذلك 
اإن�صاء جلنة جديدة لالنتخابات واإعداد �صجل انتخابي جديد، واعتماد قانون 

جديد لالنتخابات واإجراوؤها وفقًا للد�صتور اجلديد.
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كيف �سارت االأم�ر؟:
مبا�صرة بعد التوقيع على املبادرة اخلليجية مت اإجراء انتخابات رئا�صية يف 2012م، 
وانُتخ����ب الرئي�����س التوافقي عبدرب����ه من�صور ه����ادي رئي�صًا للجمهوري����ة، بعدها اأ�صدر 
الرئي�����س قرارًا بت�صكيل جلنة التوا�صل للح����وار بغر�س اإ�صراك كافة االأطراف يف عملية 
احل����وار، ويف 14 يولي����و 2012م اأ�ص����در الرئي�س ق����رارًا باإن�صاء اللجن����ة الفنية لالإعداد 
والتح�ص����ري ملوؤمت����ر احلوار الوطن����ي ال�صامل تقوم هذه اللجنة مبه����ام حت�صريية اأهمها 
اإع����داد م�صروع ج����دول اأعمال املوؤمت����ر ومو�صوعاته وم�صروع النظ����ام الداخلي للموؤمتر 
وحتدي����د م����كان انعقاد املوؤمت����ر واإعداد ميزاني����ة لعملي����ة احل����وار، ويف 18 يناير ل�صنة 
2013م �صدر قرار جمهوري باإن�صاء االأمانة العامة للموؤمتر، تقوم باالأعمال التح�صريية 
واالإج����راءات الالزم����ة للتنظي����م واالدارة الفعالني للموؤمتر، وخ����الل الفرتة املمتدة من 
قرار رقم )30( ل�صنة 2012م اخلا�س باإن�صاء اللجنة الفنية للحوار والقرار رقم )10( 
ل�صنة 2013م "قرار النظ����ام الداخلي للموؤمتر و�صدور قرار رقم )11( ل�صنة 2013م" 

اخلا�س بت�صكيل موؤمتر احلوار الوطني واأع�صائه البالغ عددهم 565 ع�صوًا.
����سَ جمال ب���ن عمر ممثل االأم���ني العام ل���الأمم املتحدة بتق�صي���م املقاعد  وق���د ُفوِّ
وا�صتن���د على اأربعة مبادئ لتحقيق ت���وازن يعك�س جميع مكونات املجتمع مثاًل 20% من 
ال�صباب و 30% من الن�صاء وعلى كل املكونات اأن ت�صمل اأعدادًا كافية من اأبناء اجلنوب 

حتى ي�صل عددهم االإجمايل يف املوؤمتر مبا ال يقل عن %50.
وعل���ى ه���ذا التق�صي���م مت اعتم���اد 112 مقعدًا من ن�صي���ب املوؤمت���ر وحلفائه يليهم 
احل���راك اجلنوبي ب� 85 مقعدًا، يليه���م حزب االإ�صالح ب� 50 مقع���دًا، ويليهم ال�صباب 
والن�صاء باأربعني مقعدًا لكل منهما، يليهم اال�صرتاكي ب� 37% مقعدًا فيما حاز احلوثيني 

على 35 مقعدًا.
والعتم���اد اأي قرار يتطلب موافقة من االأع�ص���اء بن�صبة 90% وهي ن�صبة عالية جدًا 
ت�صاوي 509 مقاعد ، والعتماد القرار للمرة الثانية يتطلب موافقة 75% ما يعادل 424   
مقعدًا ، وال يوجد مكون اأو فعالية واحدة ميكنه حتى االقرتاب من حيازة هذه االأرقام 

اأي ال يوجد اأي طرف يتمتع باأي نوع من التحكم وال�صيطرة باملوؤمتر.
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ما ه� املطل�ب اإجنازه يف م�ؤمتر احل�ار ال�طني ال�سامل :
ا�صتن���ادًا اىل ق���رار الرئي�س عبدرب���ه من�صور هادي رئي����س اجلمهورية رقم )30( 
لعام 2012م و )10( لعام 2013م يجب اأن يتو�صل موؤمتر احلوار الوطني ال�صامل اإ ىل:
واإن�صاء جلنة ال�صياغ���ة وع�صويتها وو�صع  •  حتدي���د عملي���ة �صياغة الد�صتور 
العنا�ص���ر الرئي�ص���ة لالإ�صالح الد�صتوري مب���ا فيها هيكل���ة الدولة وغري ذلك 

من القرارات اجلوهرية املرتبطة بالنظام ال�صيا�صي.
•  حتديد املزيد من اخلطوات االإ�صافية نحو بناء نظام دميقراطي �صامل مبا 

يف ذلك اإ�صالح اخلدمة املدنية والق�صاء واحلكم املحلي.
الوطني مبا فيها  الُبعد  الق�صاي���ا ذات  الق�صية اجلنوبية وخمتلف  •  معاجل���ة 

اأ�صباب التوتر يف �صعدة.
•  حتديد املزيد من اخلطوات الهادفة اإىل حتقيق امل�صاحلة الوطنية والعدالة 
االنتقالي���ة والتداب���ري الت���ي ت�صمن ع���دم حدوث انته���اكات حلق���وق االإن�صان 

والقانون الدويل االإن�صاين يف امل�صتقبل.
تعزز حماية  التي  االإ�صافية  ال�ُصبل  قانونية وغريها من  �صبل  اعتماد  •  اقرتاح 
حق���وق املجموع���ات ال�صعيف���ة مب���ا فيه���ا االأطف���ال وكذل���ك ال�صب���ل الالزمة 

للنهو�س باملراأة.
االقت�صادي����ة  والتنمي����ة  التعم����ري  برام����ج  اأولوي����ات  حتدي����د  يف  •  االإ�صه����ام 
واالجتماعية امل�صتدامة لتوفري فر�س عم����ل وخدمات اقت�صادية واجتماعية 

وثقافية اأف�صل للجميع.
حتديات اأمام م�ؤمتر احل�ار ال�طني ال�سامل:

من���ذ انطالق جل�صات اأعمال موؤمت���ر احلوار الوطني ال�صام���ل يف 18 مار�س 2013م 
وحت���ى اليوم والفا�صل الزمني بينهما هو مئة و واحد و�صتني يومًا �صهدت قاعات املوؤمتر 
بفرق���ه املختلفة �صل�صلة من النقا�صات، وطرح���ت الق�صايا الكرى واأتيحت الفر�صة لكل 
امل�صارك���ني يف املوؤمت���ر مناق�صة االأمور التف�صيلية، وح�صب املح���اور للفرق املختلفة ، كما 
راف���ق هذه املناق�ص���ات �صل�صلة من االإج���راءات اتخذها الرئي�س عبدرب���ه من�صور هادي 
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لت�صوي���ة الطري���ق وخل���ق الثقة ب���ني اأو�ص���اط امل�صاركني وجم���وع ال�صعب اليمن���ي ، و�صدرت 
القرارات الرئا�صية املتعلقة باإعادة هيكلة اجلي�س وق�صايا اأخرى تخ�س الق�صية اجلنوبية.

وب���رزت الق�صي���ة اجلنوبية يف موؤمتر احلوار كاأهم امل�ص���اكل، واعترت مفتاح حلل 
امل�ص���كالت، وقد قرر ف�صيالن من احل���راك امل�صاركة يف املوؤمت���ر وبقيت من احلراك 

مكونات اأخرى رف�صت امل�صاركة.
وحت���ى نتمك���ن من اإعطاء �ص���ورة وا�صحة ع���ن الق�صية اجلنوبي���ة كتحدي حقيقي 
اأم���ام موؤمت���ر احلوار الوطن���ي ال�صامل �صوف نتب���ع تاريخيًا بداية النهو����س لها، حيث 
ب���رزت كتابات ومقاالت ن�صرت يف �صحف م�صتقلة مبا�صرة بعد حرب 94م تتحدث عن 
حال���ة الظلم الذي وقع على اأبن���اء املحافظات اجلنوبية من جراء ما ي�صمى باالنت�صار 
الع�صكري على جماعات الردة واالنف�صال، حيث فر�س اجلي�س �صيطرته على كل مدن 

وقرى املحافظات اجلنوبية.
وظه���رت يف تلك الفرتة اأ�ص���وات تتحدث عن "احتالل" للجن���وب وظهرت مالمح 
جنينية بالوعي بامل�صكلة ، ثم حلق ذلك ظهور منظمات املجتمع املدين وخا�صة جمعية 
اأبن���اء ردفان وظهور جمعيات اأخرى مثل جمعيات املتقاعدين ع�صكريًا ومدنيًا، وبداأت 
بع����س ال�صحف احلزبية وامل�صتقلة بن�صر الكثري م���ن االأخبار عن حالة النهب وحتويل 
امللكي���ات العامة اإىل ملكي���ات الأ�صخا�س نافذين وال�صيط���رة واال�صتيالء على االأرا�صي 
وال���رثوات ، وبدء الغ�صب ال�صعبي ينمو ويكر، وبات وا�صحًا مالمح التدمري ملوؤ�ص�صات 

القطاع العام اأو بيعها.
لق���د كان لظه���ور احلراك اجلنوب���ي ال�صلمي والتفاف اأعداد م���ن ال�صعب وتعاطف 
املنظمات واجلمعي���ات املحلية والعربية والدولية والزي���ارات واللقاءات التي يقوم بها 
ممثلو املنظم���ات الدولية، و�صفراء وقنا�صل الدول االأع�ص���اء يف جمل�س االأمن الدويل 
وبع����س دول االحتاد االأوروب���ي وغريهما مع قادة احلراك اجلنوب���ي، �صكلت مبجملها 

بداية الوعي بامل�صكلة.
وبرزت منظمات �صبابية يف امليدان تقود الكثري من الفعاليات ال�صيا�صية واالجتماعية 
والثقافي���ة، وحتولت ال�صاحات ال�صبابية اإىل �صاحات ن�ص���ال متنوع لفعاليات متنوعة ، 
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مم���ا اأعطى احل���راك اجلنوبي ال�صلم���ي دفعة قوي���ة يف ن�صاله، وتعر�ص���ت الكثري من 
الفعاليات الأعمال قم���ع ومنع من املوؤ�ص�صات االأمنية والع�صكرية ومالحقات واعتقاالت 
وقت���ل. وبعد االإطاحة براأ�س النظام ال�صابق من ال�صلطة، وبناء على ما جاء يف املبادرة 
اخلليجية املزمنة وانتخاب الرئي�س عبدربه من�صور هادي رئي�صًا توافقيًا يف االنتخابات 
الرئا�صي���ة التوافقية؛ ب���داأت �صل�صلة من االإجراءات التح�صريي���ة واخلطوات االإيجابية 
لعق���د موؤمتر احلوار الوطن���ي ال�صامل، ومت توجيه الدعوة لق���ادة احلراك اجلنوبي يف 
الداخ���ل واخل���ارج للم�صاركة ، وكما قبلت بع�ٍس منها، رف�ص���ت البقية وقاطعت موؤمتر 
احل���وار منطلق���ة من اأن املب���ادرة اخلليجي���ة ال تن�س على م�صاركة احل���راك اجلنوبي 
يف التوقي���ع عل���ى املبادرة ولي�س طرفًا فيها، واأن املب���ادرة اخلليجية جاءت حلل االأزمة 
ال�صيا�صي���ة ب���ني املوؤمتر ال�صعبي وحلفائ���ه واللقاء امل�صرتك و�ص���ركاوؤه ومل تاأخذ بوجود 

اأطراف اأخرى من املعار�صة مل تدعى اأثناء التوقيع عليها.
واأك���دت بع����س قوى احل���راك اجلنوبي اأنه���ا ال ترف�س احلوار، بل ت���رى اأن احلوار 
احل���ايل لي�س االإط���ار املنا�صب ملعاجل���ة الق�صية اجلنوبي���ة، وكذلك اللوائ���ح والنظام 
الداخل���ي ملوؤمت���ر احلوار ال يتيح���ان وال ميكنان اجلنوبيني من احل�ص���ول على ما يلبي 

اآمالهم وطموحاتهم.
يف الوق���ت نف�صه هناك م�صاٍع من بع�س قوى احلراك اجلنوبي يف الداخل واخلارج 
تهدف اإىل تبني دول جمل�س التعاون اخلليجي والرعاة الدوليني ملبادرة خا�صة بالق�صية  

اجلنوبية تاأخذ بعني االعتبار حق �صعب اجلنوب يف تقرير م�صريه بنف�صه.
ون����ود التاأكيد هنا اأن كث����ري من االآراء واملقرتحات ب�صدد حل الق�صية اجلنوبية 
ق����د طرحت وعلى فرتات متفاوتة، ولكنه����ا روؤى ومواقف خ�صعت لطبيعة االأحداث 

والوقائع ال�صيا�صية.
وله����ذا �صهدت احلرك����ة االحتجاجية اجلنوبية ال�صلمي����ة م�صاريع متعددة، بدءًا 
م����ن م�صروع ت�صحيح م�صار الوحدة، مرورًا برف�س املركزية االإدارية وتبني احلكم 
املحلي الوا�صع ال�صالحيات، وتبني نظام الدولة املركبة بداًل من الدولة الب�صيطة، 
اأي النظام االحتادي الفيدرايل وبروز م�صاريع النظام الفيدرايل باأنواعها املختلفة 



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 158

م����ن نظ����ام املخاليف اىل نظ����ام االأقاليم، وطرح����ت �صبعة اأقاليم ث����م �صتة اأقاليم 
بنظ����ام االأمانتني )�صنعاء وعدن( ثم طرح م�صروع الفيدرالية باإقليمني )اجلنوبي 
وال�صم����ايل( كح����ٍل اأخرٍي لبق����اء الوحدة ب����ني ال�صمال واجلن����وب، وترجح كثري من 
االأو�ص����اط ال�صيا�صية املحلية واالإقليمية والدولية اإمكانية موافقة كل االأطراف على 
ه����ذا اخلي����ار كحل و�صط ب����ني الوحدة االندماجي����ة وفك االرتباط، وهن����اك اأي�صًا 

م�صروع فك االرتباط وا�صتعادة الدولة اجلنوبية.
وق���د �صهدت جل�صات موؤمتر احلوار الوطني مناق�ص���ات لتلك امل�صاريع واأبرز الكثري 
م���ن املتحدثني ع���ن احلراك اجلنوبي تل���ك امل�صاريع، يف كلماته���م ويف جل�صات الفرق 
املتخ�ص�صة، ورافق بروز امل�صاريع حمالت دعائية حتري�صية، وظهرت �صعارات بلبا�س 
ديني ترى يف الوحدة فري�صة �صرعية ويف الفيدرالية كفر ، كما �صهدت العا�صمة �صنعاء 
انفالت���ًا اأمنيًا وتو�صع عملي���ات االغتيال للقادة الع�صكري���ني االأمنيني، وظاهرة �صقوط 
الطائ���رات الع�صكرية، وحماوالت بع�س مراكز النفوذ ح���رف م�صار الق�صية اجلنوبية 
عر االخرتاق اأو الرتغيب اأو التهديد، وهي حماوالت قد مت جتريبها يف النظام ال�صابق 
ومل تنج���ح، بل زاد عود احل���راك اجلنوبي �صالبة، وكذلك حم���اوالت تلك القوى عر 
االإيحاء لقيادات قبلية جنوبية اأو �صالطني �صابقني باحلديث عن ا�صتقالل مناطقهم.

يف�ص���ر كث���ري م���ن املهتمني واملتابع���ني لل�ص���اأن اجلنوب���ي اأن هذا الن�ص���اط املحموم 
�ص���د الق�صية اجلنوبي���ة دليل على قوة احلراك اجلنوبي ، ويط���رح بع�س من املتابعني 
واملهتم���ني بال�ص���اأن اجلنوبي �ص���رورة مراقبة ال�صلط���ة والدفع لي����س بتمزيق احلراك 
وت�صتيت���ه؛ ب���ل عقلنته  وم�صاعدت���ه يف التوحد يف مكون واحد ي�صاع���د على احلوار معه 
، واأي���ة حماوالت با�صتخدام القوة ملجابهة االحتجاجات �صتولد عنفًا اآخر ي�صعب فيما 

بعد ال�صيطرة عليه.
اإن املح���اوالت الت���ي تبذلها قيادات احلراك اجلنوبي يف اخل���ارج عر التوا�صل مع 
رع���اة املب���ادرة اخلليجية االإقليمية والدولية لتبني عقد ح���وار جنوبي جنوبي ي�صم كل 
االأطي���اف واملكون���ات اجلنوبية حتت رعاي���ة واإ�صراف االأمم املتح���دة وجمل�س التعاون 
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اخلليج���ي، به���دف التو�ص���ل اىل روؤية جنوبي���ة موحدة وقي���ادة جنوبي���ة موحدة متثل 
اجلنوب يف كل املنا�صط  واملحافل العربية والدولية.

وعليه فهناك جهود تبذل لوحدة ال�صف اجلنوبي بدءًا من لقاء الريا�س الذي �صم 
كثريًا من االأطراف وممثليهم والذي عقد يف �صهر دي�صمر 2012م يف مدينة الريا�س 
م���ع االأمان���ة العامة ملجل�س التع���اون اخلليجي ثم ج���اء لقاء دب���ي يف 9 مار�س بح�صور 

االأ�صتاذ جمال بن عمر ممثل االأمني العام لالأمم املتحدة.
وجترى حاليًا التح�صريات لعقد املوؤمتر اجلنوبي اجلنوبي وتوجيه الدعوة لرعاية هذا 
املوؤمت���ر من قبل دول جمل�س التعاون اخلليج���ي واالأمم املتحدة ، اإال اأن هناك اإ�صكاليات 
ال زال���ت تعك�س نف�صها على جمريات االأمور، حي���ث يعي�س قادة احلراك اجلنوبي خالفًا 
تنظيمي���ًا ناجتًا  عن تراكم���ات واحتقانات نف�صية وموروث �صاب���ق البد من االعرتاف به 
لتجاوزه ، ويزداد املوقف ال�صعبي املعر عنه باملليونيات بال�صغط على القيادات اجلنوبية 
عل���ى اال�صتعجال بعقد هذا املوؤمتر اجلنوب���ي اجلنوبي، باالإ�صافة اإىل �صغط ممثلي دول 
جمل����س االأمن الدويل وممثلي دول جمل�س التع���اون اخلليجي على �صرورة ت�صكيل قيادة 
موح���دة تعر عن تطلع���ات ال�صعب ودون اإق�ص���اء اأو تهمي�س الأي ط���رف، و�صيادة ثقافة 

احلوار اأو القبول باالآخر، واأن يكون اجلميع على م�صافة واحدة مت�صاوية.
لق���د متي���زت فعاليات احل���راك اجلنوبي يف االآون���ة االأخرية باالنتق���ال اإىل مفهوم 
الث���ورة ال�صعبية ال�صلمية، حيث عم���ت كل االحتجاجات ال�صلمية غالبية مدن اجلنوب، 
لكنه يفتقر اإىل الروؤية ال�صيا�صية املوحدة املعرة عن جميع مكوناته، وهذا خطر يهدد 
كيان���ه يف امل�صتقبل، واإذا ا�صتمر هذا الت�صتت وتو�صع���ت دائرة التناق�صات والتباينات، 

فاإن ذلك �صوف ي�صكل خطرًا على االأمن يف املنطقة وال�صلم العاملي.
اإن البح���ث ع���ن اللحظة املنا�صبة واملواتي���ة الإعداد روؤية �صيا�صي���ة موحده اأ�صبحت 
�صرورة ال جمال لتاأجيلها والبحث عن �صيغ توافقية توحد املكونات وال تق�صمهم وو�صع 

ميثاق �صرف وطني يخدم الق�صية وال يخذلها.
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    ب���ادئ ذي ب���دء، اأودُّ اأواًل اأن اأ�صك���ر االأخ���وة القائم���ني على املرك���ز ملنحي فر�صة 
امل�صارك���ة، كما اأ�صكر االأخ���وة احلا�صرين كاًل با�صمه و�صفته، عل���ى ت�صرفهم بح�صور 
هذه الندوة، والتي اإن دلت على �صيء؛ اإمنا تدلُّ على امل�صاركة الفاعلة من كافة مكونات 
املجتمع اليمني احلري�صة على م�صلحة الوطن ووحدته، وبق�صد اإثراء احلوار الوطني 
ال�صام���ل كمبداأ حلل كافة الق�صايا املتعلقة ب�صئ���ون الوطن واملواطن، للم�صاهمة بو�صع 
روؤي���ة جديدة مل�صتقبل البالد التي نحن يف اأم�س احلاج���ه لها، من خالل تقدمي الروؤى 
واملقرتح���ات، واإيجاد حلول ناجع���ة واخلروج بالوطن اإىل بر االأمان، و�صواًل اإىل الدولة 
املدني���ة احلديثة دولة املواطنة املت�صاوية واحلق���وق واحلريات والعدل واحلكم الر�صيد 
الت���ي يطمح اإليه���ا كل مواطن ميني حر ليعي�س يف عزة وكرام���ة متله مثل باقي �صعوب 

العامل املتح�صرة.
الإخوة احلا�ضرون جميعاً.

وع���وٌد عل���ى بدء م���ا اأ�صرت اإليه م���ن عنوان الورق���ة املتمثل يف التحدي���ات املتوقعة 
اأم���ام موؤمتر احلوار الوطني ال�صامل، واإقرار خمرجاته من وجهة نظر قانونية وكيفية 

االإ�صهام للت�صدي لهذه امل�صكالت.
 وقب���ل الول���وج يف عنوان الورق���ة؛ اأود اأن اأ�ص���ري ب�صكل موجز ومقت�ص���ب اإىل جهود 

التحديات المتوقعة
أمام مؤتمر الحوار

المحامي/
 أحمد سالم الشاعر
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احل���وار وم�صاره قبل ثورة فراير 2011م، وبعدها اأي م�صرية احلوار منذ عام 2007-
2011م، يف م�ص���اٍع الإ�صالح االأو�صاع ال�صيا�صي���ة واالقت�صادية واالجتماعية واملعي�صية، 
خا�ص���ت اأحزاب اللقاء امل�صرتك مع الرئي�س ال�صابق وحزبه املوؤمتر ال�صعبي العام عدة 
حوارات على مدى خم�صة اأعوام وكان تفاقم االأزمة، وو�صولها اإىل طريق م�صدود اأحد 
اأ�صباب قيام الثورة ال�صبابية ال�صعبية فراير2011م التي اأطاحت ب�صلطة نظام �صالح 
التي حكمت اليمن مدة 33 عامًا، وبناء على املبادرة اخلليجية، واآليتها التنفيذية التي 
مَتّ التوقي���ع عليها يف الريا�س بتاريخ 2011/11/23م، وق���رارا جمل�س االأمن الدويل؛ 
ُح���ددت اأربع خطوات لعملية انتق���ال ال�صلطة )املرحلة الثاني���ة(، اأي بعد انتخاب االأخ 

عبد ربه من�صور هادي بالتوافق رئي�صا للجمهورية وهي كاالآتي:-
متكني كافة مكونات املجتمع من امل�صاركة يف اتخاذ القرارات التي حتدد �صكل   -1

عملية احلوار الوطني.
عق���د موؤمتر احلوار الوطن���ي ال�صامل ال���ذي تتمكن فيه كل مكون���ات املجتمع   -2

اليمني من امل�صاهمة يف و�صع روؤية جديدة مل�صتقبل البالد.
�صياغ���ة الد�صتور بوا�صط���ة اللجنة الد�صتورية وتنفيذ ق���رارات موؤمتر احلوار   -3

الوطني وا�صتفتاء �صعبي ينتهي باعتماد د�صتور جديد.
التح�صري الإجراء انتخاب���ات عامة بعد ت�صكيل جلنة انتخابات جديدة وقانون   -4

انتخابات وفقا للد�صتور اجلديد.
وتنفي���ذًا لذل���ك؛ اأ�صدر الرئي����س عبد ربه من�ص���ور هادي رئي����س اجلمهورية عدة 
ق���رارات تتعلق باحلوار الوطني، ابتداء بت�صمية جلنة التوا�صل وحتديد مهامها، وتلتها 
اللجن���ة الفنية لالإعداد ملوؤمتر احل���وار الوطني، وت�صكيل موؤمتر احل���وار، وكذا �صدور 
الق���رار اجلمهوري رقم 10 ل�صنة 2013م ب�صاأن النظام الداخلي ملوؤمتر احلوار الوطني 

ال�صامل )�صوابط احلوار(.
ت املادة )6( منه "وفقًا ملا هو من�صو�س عليه يف  االآلية التنفيذية ملبادرة  وقد ن�صَّ
جمل����س التعاون لدول اخلليج العربي؛ يج���ب اأن يتو�صل موؤمتر احلوار الوطني ال�صامل 

اىل النتائج االآتية:
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-  حتديد عملية �صياغة الد�صتور اجلديد، مبا يف ذلك اإن�صاء جلنة �صياغة الد�صتور 
وع�صويتها.

وبن���اء على ذلك قام���ت رئا�صة املوؤمتر بت�صكيل عدد ت�صع ف���رق عمل موؤمتر احلوار 
الوطن���ي، نذك���ر منه���ا على �صبي���ل املثال، فري���ق بناء الدول���ة الذي اأوكل���ت اإليه مهمة 
الد�صت���ور اجلديد )مب���ادئ واأ�ص����س(، وت�صكيل جلن���ة �صياغة الد�صت���ور، وفريق عمل 
الق�صية اجلنوبية، وفريق عمل ق�صية �صعدة، وفريق عمل العدالة االنتقالية وامل�صاحلة 

الوطنية وغريها من فرق العمل.
 وبع���د تد�صني اأعم���ال املوؤمتر بتاري���خ 2013/3/18م الذي �ص���ادف ذكرى جمعة 
الكرام���ة الت���ي �صقط فيها اأكرث م���ن خم�صني �صهيدًا من خرية �صب���اب اليمن، من قبل 
رئي����س املوؤمتر االأخ رئي����س اجلمهورية؛ متَّ ت�صكيل فرق عمل املوؤمتر الت�صع التي با�صرت 
اأعماله���ا وا�صتقب���ال روؤى املكونات ب�ص���اأن املوا�صيع املحددة بج���دول اأعمالها، واتخاذ 

القرارات املنا�صبة ب�صاأنها ورفع تقاريرها للجل�صة العامة.
ل فريق بن���اء الدولة  جلنة الإع���داد التقرير النهائي لعم���ل الفريق، وقد اأقرت  �ص���كَّ
اللجن���ة املنبثقة عنه، واخلا�صة بو�ص���ع االأ�ص�س ال�صيا�صي���ة واالقت�صادية واالجتماعية      
االأ�ص����س ال�صيا�صي���ة؛ اأقرت "ال�صرعي���ة الد�صتورية اأ�صا�س نظام احلك���م يف الدولة، وال 
يج���وز التغيري باأي قوة اأخرى خمالفة للد�صتور، واإعمال مب���داأ امل�صاألة واملحا�صبة على 
كل م���ن يتوىل وظيفة عامة �صيا�صي���ة اأو اإدارية، مبا يف ذلك رئي�س اجلمهورية، ورئي�س 
الوزراء والوزراء ونوابهم، وحظر ا�صتغالل دور العبادة لن�صر االأفكار احلزبية، والدعوة 
لتحقيق م�صالح �صيا�صية، والتحري�س على الكراهية والعنف والفنت بني اأبناء ال�صعب، 
وعدم ال�صماح باإن�صاء اأحزاب على اأ�ص�س عرقية اأو مذهبية اأو جهوية اأو دينية، وال يكون 

لها ت�صكيل ع�صكري اأو �صبه ع�صكري. 
���دت على التزام  وق���د اأقرَّ الفري���ق االأ�ص����س االقت�صادية واالجتماعي���ة، فاالأوىل اأكَّ
الدولة بحري���ة الن�صاط االقت�صادي وحتقيق التوازن ب���ني م�صالح الفئات االجتماعية 
املختلف���ة، وت�صجيع االإبداع واملب���ادرات الفردية واخلا�صة وامل�صروع���ات االقت�صادية، 

وت�صجيع املناف�صة امل�صروعة بني القطاعات االقت�صادية، ..اإلخ.
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اأم���ا االأ�ص�س االجتماعي���ة، فقد �صملت جملة م���ن املواد الد�صتوري���ة املقرتحة منها 
عل���ى �صبيل املثال ال احل�صر؛ تكف���ل الدولة امل�صاواة وتكاف���وؤ الفر�س جلميع املواطنني 
�صيا�صي���ًا واقت�صاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، واأن املجتمع اليمني يقوم على اأ�صا�س التكافل 

االجتماعي القائم على العدل واحلرية وامل�صاواة وفقًا للقانون.
وقد توافق الفريق على مقرتح معايري جلنة �صياغة الد�صتور الذي يق�صي اأن تقوم 
جلن���ة التوفيق بالتن�صيق مع احلكومة بت�صكيل جلنة من مكونات املوؤمتر بحدود51-31 
متث���ل فيه املكونات عل���ى نف�س ن�صب متثيلها يف موؤمتر احل���وار الوطني، وتتوىل اللجنة 
�صياغ���ة الد�صتور واإق���راره والتقيد مبخرجات احل���وار واإقراره، قب���ل رفعه اىل رئي�س 

اجلمهورية الذي ي�صدر قرارًا يدعو فيه ال�صعب لال�صتفتاء عليه.
كما مت تاأجيل الت�صويت على النظام االإداري لعدم اإكمال اللجنة املنبثة عن الفريق 
ل الفريق الت�صويت على نظام احلك���م والنظام االنتخابي حلني ح�صور  اأعماله���ا، واأجَّ

ممثلي احلراك اجلنوبي يف موؤمتر احلوار الوطني.
نح���ن نرى اأن �صبب عدم اتخ���اذ القرارات املنا�صبة حل�صم نظ���ام احلكم والنظام 
االنتخاب���ي، وكذا النظام االإداري؛ يرجع اإىل عدم ح�صور ممثلي احلراك اجلنوبي يف 
املوؤمت���ر، وذلك لعدم التزام احلكومة بتنفيذ النق���اط الع�صرين التي اقرتحتها اللجنة 
الفني���ة، واأق���رت من خمرجات اجلل�ص���ة االأوىل العامة والثانية، ع���دا جلنتي االأرا�صي 
واملبعدين واملق�صيني واملتقاعدين من الوظائف الع�صكرية واملدنية بعد حرب 1994م، 
اللت���ني با�صرت���ا اأعمالهما بن���اًء على القراري���ن اجلمهوريني اللذين ق�صي���ا باإن�صائهما 
وحتدي���د اخت�صا�صهم���ا، ونرى تغلي���ب امل�صلحة العلي���ا للوطن وعدم االجن���رار وراء 
امل�صال���ح احلزبي���ة ال�صيقه لبع�س املكون���ات؛ االأمر الذي جعل فري���ق العمل اأن يوؤجل 

اتخاذ القرارات املنا�صبة.
ون���رى اأن���ه على جمي���ع املكونات يف موؤمتر احل���وار الوطني اأن ت�ص���ع ن�صب اأعينها 
اأن الوط���ن اأغل���ى واأ�صمى من اأي والءات وانتماءات �صيقة، ته���دف من ورائها لتحقيق 

م�صالح اآنية، ...الخ.  
ويف اإطار ذلك، قد تظهر بع�س املعوقات التي تعيق اإقرار خمرجات احلوار الوطني، 
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اأي �صياغة الد�صتور واال�صتفتاء ال�صعبي عليه، واملتمثلة يف حل الق�صية اجلنوبية وق�صية 
�صع���دة، وم�صكلة النازحني وما خلفته احلروب ال�صتة على �صعدة من دمار وقتل ونهب 
املمتلكات، وكذلك م�صكلة النازحني يف حجة واأبني وعمران ونهم، واملبعدين ق�صرًا من 

وظائفهم املدنية اأو الع�صكرية، واملف�صولني من وظائفهم وحلها حاًل عاداًل.
ونرى اأن حلَّ الق�صية اجلنوبية مبا ير�صي اأبناء اجلنوب هو التحدي االأكر االأهم، 
واملدخ���ل حل���ل باق���ي الق�صايا اأمام اإق���رار خمرجات احل���وار الوطن���ي؛ �صرعة تنفيذ 
النق���اط الع�صرين التي خرجت بها اللجنة الفني���ة للحوار، واملوؤكد عليها يف خمرجات 
بي���ان اجلل�صة العام���ة االأوىل والثانية والنقاط االإحدى ع�ص���ر املقرة من فريق الق�صية 
اجلنوبي���ة، واإع���ادة االأرا�صي التي نهبت يف اجلنوب وكافة حق���وق اجلنوبيني املنهوبة، 
وتعوي����س املت�صرري���ن تعوي�ص���ًا عاداًل، واإع���ادة جمي���ع املق�صيني ق�صرًا م���ن اأعمالهم 
�ص���واء املدنية اأو الع�صكرية، واملتقاعدي���ن واملنقطعني جراء حرب 1994م، وتعوي�صهم 
التعوي����س العادل عن الفرتة ال�صابقة، وعدم احت�صاب فرتة االإق�صاء واالإقعاد واالإبعاد 

�صمن الفرتة املوؤهلة للتقاعد.
اأم���ا ق�صية �صعدة؛ فرنى حلها وفقًا لقرارات فريق عمل ق�صية �صعدة التي توافقت 

عليها جميع املكونات وهي كاالآتي:
وعلمية. وطنية  اأ�ص�س  على  واالأمنية  الع�صكرية  الدولة  اأجهزة  هيكلة   •

الد�صتور  وال�صلم قرار وطني يتخذ عر الرملان، وينظم ذلك  قرار احلرب   •
والقانون.

اأو اال�صتعانة بقوات  اأي م���رر  الوطني���ة حتت  بال�صيادة  اأي م�صا����س  يح���رم   •
خارجية يف ال�صراعات الداخلية.

الر�صيد  مبادئ احلكم  يعزز  وطنية مبا  اأ�ص�س  على  الالمركزية  الدولة  بناء   •
وال�صراكة الوطني���ة، وامل�صاواة، و�صيادة القانون، وحي���اد املوؤ�ص�صة الع�صكرية، 
واالأمني���ة، والف�صل ب���ني ال�صلطات، وحماي���ة ا�صتقالليته���ا، و�صمان احلقوق 

واحلريات.
واملحافظات  اأبن���اء حمافظة �صع���دة  ب���ني   وت�صامح  وت�صال���ح  ع���ام  •    �صل���ح 
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واملديري���ات املت�ص���ررة؛ �صلٌح ياأمن في���ه اخلائف وتزول في���ه ال�صغائن، ويتم 
فيه تعوي�س من لديه مظلمة من هذا الطرف اأو ذاك من قبل الدولة.

و�صروط   قيود  االأطراف دون  اإىل قراهم وم�صاكنهم من كل  النازحني  عودة   •
ا اأخذ اأو نهب من ممتلكاتهم، واإزالة ما يحول دون عودتهم. وتعوي�صهم عمَّ

ع���ودة املبعدي���ن واملف�صول���ني من وظائفهم، وم���ن مت نقلهم نق���اًل تع�صفيًا   •
وت�صلم م�صتحقاتهم املوقوفة وحقوقهم القانونية يف الرتقية والعالوات.

ن�صبة 10 %  من   اأهايل حمافظة �صع���ده  اأن مُينح  اأقرَّ فريق �صع���دة،  كم���ا   •
مقاع���د اجلامعات ملدة ع�صر �صنوات، وال�صماح للطالب يف املراحل الدرا�صية 

باختيار املواد ليلحقوا بزمالئهم الذين �صبقوهم.
اإلغاء وزارة االإع���الم، واإن�صاء هيئة وطنيه ت�صرف  •  كم���ا ن���رى املوافقة على 

على ذلك، ..اإلخ.
الد�صتور  ومب���ادئ  اأ�ص�س  وعل���ى  الدول���ة،  بناء  عل���ى  التوافق  عل���ى  التاأكي���د   •
اجلدي���د بر�صا وقناعة كافة مكونات املجتم���ع التي راأت حاًل عاداًل لق�صاياها 
امل�صريي���ة الت���ي �صاحبت مرحلة الوح���دة اليمنية، وما رافقه���ا من جتاوزات 
وانته���اكات واأخط���اء من قب���ل بع����س املتنفذين، م���ا اأثَّر على م�ص���ار الوحدة 

وانحرفت بها عن الهدف االأ�صمى.
كما نود اأن ن�صري اإىل اأنَّ القوى املت�صررة من التغيري واالنتقال ال�صلمي لل�صلطة تقوم 
بافتعال عراقيل اأمام موؤمتر احل���وار الوطني، بن�صر الفو�صى واالغتياالت لبع�س كبار 
ال�صب���اط الع�صكريني الذين اأيدوا الثورة ال�صبابية ال�صعبية، وانحازوا ملطالب وم�صالح 
�صعبه���م، وكذا القيام باالعتداءات املتكررة ب�صكٍل ممنهج على اأبراج الكهرباء واأنبوب 
النف���ط، وذلك بق�صد التاأثري عل���ى خمرجات موؤمتر احلوار الوطن���ي، وحتقيق بع�س 

املكا�صب اخلا�صة مع اإح�صا�صهم بقرب انتهاء الفرتة االنتقالية. 
وبدورنا نرى للم�صاهم���ة يف حل تلك امل�صكالت اتخاذ القرارات التاريخية من قبل 

االأخ رئي�س اجلمهورية وحكومة الوفاق الوطني واملتمثلة باالآتي:
م���ن معتقلي  ال�صجون  املتبق���ني يف  ع���ن  باالإفراج  ق���رار جمه���وري  اإ�ص���دار   •
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الث���ورة ال�صبابي���ة ال�صلمية واحل���راك اجلنوبي، واالإعالن ع���ن املخفني ق�صرًا 
واملفقودي���ن، وحما�صب���ة مرتكبي تلك اجلرائم، وتعوي����س ال�صحايا التعوي�س 
الع���ادل ّعم���ا اأ�صابهم م���ن �صرر، وع���دم ا�صتخ���دام املعتقل���ني كورقة �صغط 

�صيا�صية، اأو اإقحامهم يف املماحكات ال�صيا�صية. 
الوطني���ة، والذي �صي�صهم يف  العدال���ة االنتقالية وامل�صاحلة  اإ�ص���دار قانون   •
اإزاح���ة وحلحلة الكث���ري من العراقيل اأم���ام اإقرار خمرجات احل���وار الوطني 
ال�صامل، واإنهاء �صنوات التوتر واحلروب، والذي بتطبيقه �صيوؤدي اإىل اإن�صاف 
ال�صحاي���ا وتعوي�صهم التعوي�س العادل، واإعادة احلق���وق الأ�صحابها، ومن ثمَّ 
خل���ق بيئة منا�صبة لتطبيق خمرج���ات املوؤمتر الوطني ال�صام���ل، التي �صتوؤدي 
ال�صتقرار االأو�صاع االقت�صادي���ة وال�صيا�صية واالجتماعية واالأمنية داخل ربوع 
الوطن اليمني، ومتا�صك الن�صيج االجتماعي والوحدة الوطنية واإزالة االحقاد 

وال�صغائن ومعاجلة ق�صايا الثاأر.

الـخامتـــة   
م���ن خالل ه���ذا العر�س املوج���ز لبع�س التحدي���ات اأمام اإق���رار خمرجات احلوار 
الوطن���ي ال�صامل واحلل���ول املقرتحة لها من وجه���ة نظر قانونية؛ اأمتن���ى اأن اأك�ون ق�د 
ا�صتطعت االإملام، ول����و باجلزء الي�صري من حيثيات املو�ص�وع، ل�صيق ال�وقت املمن�وح يل 
يف اإع����داد هذه الورقة وطرحها للمناق�صة، راجي���ًا اأن اأكون قد اأ�صهمت ولو بالي�صري يف 
الدف���ع قدم���ًا بالنقا�صات واالأفكار من اأج���ل اخلروج بروؤى وا�صح���ة وجلية حول اإقرار 
خمرج���ات احلوار الوطني ال�صامل للو�صول بالوطن اإىل برِّ االأمان، وطٌن مزدهر ي�صود 

فيه الرخاء والعدالة واحلرية واملواطنة املت�صاوية واحلياة الكرمية.
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آفــاق وتحديـات
 مؤتمر الحوار الوطني الشامل
 وفريق بناء الدولة

بلقيس العبدلي

عضو مؤتمر الحوار الوطني
فريق بناء الدولة
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كان و�صيظ���ل احلوار قيم���ة اإن�صانية ته���دف اإىل تفكيك امل�ص���كالت وتتبع جذورها 
و�ص���وال ً اىل حلول مر�صية الأطراف امل�صكل���ة، باالأخ�س اإذا كانت هذه االأطراف تنتهج 
النهج ال�صلمي كاحلراك يف اجلنوب، اأو ثورة ال�صباب يف ال�صمال يف ظل تردي االأو�صاع 
االقت�صادي���ة،  وتف�صي االأمية، وو�صول القوى ال�صيا�صية  اإىل مرحلة من ال�صراع اأثرت 
�صلب���ًا على الو�ص���ع  العام للدولة وخلقت الكثري من االأزم���ات واحلروب خملفًة وراءها 
العدي���د من ال�صحاي���ا،  دون  اأن تتمكن من اإنتاج حلول اأو حتى قدرة طرف على ح�صم 

جمريات االأحداث ل�صاحله.
لذا كانت املبادرة اخلليجية املفرو�صة ق�صرا ً، وكان موؤمتر احلوار الوطني ال�صامل 
اأح���د اأهم حمطاتها لي����س الأنه هدف يف حد ذاته؛ لكن الأنه �صيجمع كل القوى املختلفة 

على طاولة واحدة لي�صعها على املحك اأمام ال�صارع والراأي العام.
و مبج���رد انطالقه يف الثامن ع�صر من مار�س2013م؛ ظهر رف�س قوى موؤثرة على 
ال�صاحة الوطنية امل�صاركة فيه كان اأهمها عدد من ف�صائل احلراك اجلنوبي ال�صلمي، 
وك���ذا جزء من �صب���اب الثورة امل�صتقل، وذل���ك نتيجة ملا �صاب مرحل���ة حت�صري موؤمتر 
احل���وار الوطني من ق�صور، مل يت���م فيها تهيئة امللعب ال�صيا�صي ل�صمان حل عادل لكل 
الق�صاي���ا الوطني���ة مبا يحق���ق ر�صا الأ�صحاب احلق���وق واملنتهكني، ومب���ا ي�صمن عدم 
فر����س اإرادة �صيا�صي���ة معينة على خمرج���ات موؤمتر احلوار وكذا �صم���ان عدم تكرار 

�صراعات  املا�صي واأزماته.
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كما اأدى ذلك الق�صور اإىل اإق�صاء اأطراف اأخرى، اأو عدم متثيلهم التمثيل العادل 
ك�صباب الثورة واملهم�صني واالإ�صماعيلية واليهود وغريهم.

وكتجرب���ة جدي���دة مل يخ�صها اليمنيون من قبل؛ كان���ت امل�صاركة يف موؤمتر احلوار 
الوطني ال�صامل لزامًا على من راأى اأن يخو�س هذه التجربة ملحاولة الو�صول بال�صفينة 

التي ت�صمنا جميعًا اإىل بر االأمان باأقل اخل�صائر املمكنة.
وب���داأت فعاليات املوؤمتر باجلل�صة العامة االأوىل والتي ا�صتمرت اأ�صبوعني، وخاللها 
مت ت�صكي���ل الفرق الت�صع املختلفة ملوؤمتر احلوار الوطن���ي، ت�صدرتها الق�صية اجلنوبية  
كق�صية حمورية اأتت بعدها ق�صايا �صعدة، والعدالة االنتقالية، ثم بناء الدولة... اإلخ.

وفريق بناء الدولة مكون من 55 ع�صو يخت�س باملحاور التالية:
الهوية.  •

الدولة. �صكل   •
احلكم. نظام   •

االنتخابي. النظام   •
الت�صريعية. ال�صلطة   •
. الق�صائية  ال�صلطة   •

االإداري. النظام   •
ومبادئه. اأ�ص�صه   .. الد�صتور   •

وقد بداأ الفري���ق اأعماله باإعداد خطة ملدة �صهرين تقريبًا، خ�ص�صت حول املحاور 
ال�صبع���ة االأوىل، بحي���ث يتم تناول املح���ور االأخري يف املرحلة التي تل���ي اجلل�صة العامة 

الثانية، وتناولت اخلطة ثالث اأن�صطة رئي�صية هي:
عم���ل قاعدة معرفية الأع�صاء الفريق فيما يتعل���ق باملحاور ال�صابقة من خالل   -

ا�صت�صافة اخلراء الوطنيني والدوليني )وقد مت ذلك(.
امل�صارك���ة املجتمعية من خالل النزول امليداين و�صماع اآراء النا�س حول حتليل   -
بني���ة الدولة القائم���ة وروؤاهم للدولة القادمة، وق���د مت النزول اإىل حمافظات 
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تعز واإب واملهرة.
عر����س املكونات لروؤاه���ا حول املحاور املذكورة. وق���د مت عر�س روؤى املكونات   -
املختلف���ة، وكان هناك خ���الف وا�صح يف كل من حموري �ص���كل وهوية  الدولة 
بينم���ا ظهر تقارب يف بقية املحاور، وتفردت روؤي���ة احلراك اجلنوبي ال�صلمي 

ومل حتتِو على خيارات بعينها.
وكانت كما يلي:ـ

"تق����وم روؤي����ة ممثلي احلراك اجلنوبي يف فري����ق بناء الدولة لهيكل وحمتوى 
الدول����ة وفقًا للمح����اور ال�صبع����ة املندرجة يف اإط����ار الهدف العام للفري����ق، املتمثل 
يف و�ص����ع اأ�ص�س ومب����ادئ الد�صتور، وكما اأقرها الفريق يف خطة عمله العامة،  على 

م�صاألتني جوهريتني هما:
اأواًل: الت����الزم م����ع اأي توافق����ات حول هوي����ة الدولة و�صكلها ونظ����ام احلكم فيها 
وغريه����ا من املحاور، الت����ي ميكن اأن ت�صفر عنها خمرجات فري����ق الق�صية اجلنوبية 
يف موؤمت����ر احلوار الوطني ال�صامل، باعتبارها مفتاح احلل لكل ق�صايا موؤمتر احلوار 

ومنها ق�صية بناء الدولة.
ثانيًا: مبداأ حق تقرير امل�صري الأبناء �صعب اجلنوب كحق اأ�صيل تكفله كل ال�صرائع 
واملواثيق الدولية، وربط ت�صورات بناء الدولة مبا �صينتج عن ممار�صة هذا احلق على 

اأر�س الواقع.
وفيما يلي عر�س موجز لروؤي املكونات االأخرى حول املحاور املختلفة:

أواًل: ملخص رؤى المكونات حول )محور الهوية(:

التنظيم ال�حدوي النا�سري:
الدول���ة اليمني���ة املن�صودة دول���ة عربية م�صلمة وه���ي جزء من االأم���ة العربية   -

واالإ�صالمية.
االإ�صالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�صمية.  -

ال�صريعة االإ�صالمية م�صدر الت�صريعات جميعًا.  -
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التجمع اليمني لالإ�سالح:
اجلمهوري���ة اليمنية دول���ة عربية اإ�صالمية م�صتقل���ة ذات �صيادة وهي وحدة ال   -

تتجزاأ وال يجوز التنازل عن جزء منها.
االإ�صالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�صمية.  -

ال�صريعة االإ�صالمية م�صدر جميع الت�صريعات.  -
احلزب اال�سرتاكي اليمني:

اجلمهوري���ة اليمنية دولة عربية واإ�صالمية م�صتقلة ذات �صيادة، وهي وحدة ال   -
تتجزاأ وجزء من االأمة العربية واالإ�صالمية.

االإ�صالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�صمية.  -
ال�صريعة االإ�صالمية م�صدر جميع الت�صريعات.   -

حزب العدالة والبناء:
التاأكيد عل���ى الهوية العربية واالإ�صالمية للدول���ة اليمنية و االإ�صالم هو الدين   -
الر�صم���ي للدولة، والتاأكيد على مدينة الدول���ة وااللتزام باملنهج الدميقراطي 

القائم على �صيا�صة القانون والد�صتور. 
حزب البعث العربي اال�سرتاكي الق�مي:

اجلمهورية اليمنية دولة عربية اإ�صالمية ذات �صيادة واللغة العربية اللغة الر�صمية.  -
االإ�ص���الم دي���ن الدول���ة وال�صريع���ة االإ�صالمية م�ص���در اأ�صا�صي م���ن م�صادر   -

الت�صريع. 
حزب امل�ؤمتر ال�سعبي العام:

-    اجلمهوري���ة اليمني���ة دولة عربي���ة اإ�صالمية م�صتقلة ذات �صي���ادة وهي وحدة ال 
تتج���زاأ، وال يج���وز التنازل عن اأي جزء منها وال�صعب���ي اليمني جزء من االأمة 

العربية واالإ�صالمية.
-الدين االإ�صالمي دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�صمية. 
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احلزب الق�مي االجتماعي:
-  اجلمهوري���ة اليمني���ة ج���زء اأ�صيل م���ن االأمة العربي���ة واالإ�صالمي���ة وعمقها 

التاريخي واجلغرايف واال�صرتاتيجي.
-  اللغة العربية هي اللغة الر�صمية للدولة واللغتان االجنليزية والفرن�صية لغتان 

ثانويتان.
-  االإ�ص���الم دي���ن الدول���ة وه���و امل�ص���در الرئي�ص���ي للت�صريعات وتكف���ل الدولة 
لالأقليات الدينية االحت���كام اإىل ت�صريعاتها اخلا�صة يف الق�صايا واجلوانب 

ذات اخل�صو�صية الدينية. 
حزب الر�ساد اليمني: 

اجلمهوري���ة اليمني���ة دولة عربي���ة اإ�صالمية م�صتقلة ذات �صي���ادة، وهي وحدة   -
ال تتج���زاأ وال يج���وز التنازل عن جزء منه���ا، وال�صعب اليمني ج���زء من االأمة 

العربية واالإ�صالمية.
االإ�صالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الر�صمية.  -

ال�صريعة االإ�صالمية م�صدر جميع الت�صريعات.  -
منظمات املجتمع املدين وقائمة الرئي�س:

ما بني ال�صريعة االإ�صالمية م�صدر رئي�س للت�صريع، وم�صدر جميع الت�صريعات   -
وذك���رت بع����س الروؤى  حري���ة اأداء ال�صعائ���ر وحرية دور العبادة ل���كل االأديان 

ال�صماوية.
حزب التجمع ال�حدوي:

ف�صل الدين عن الدولة.  -
اللغة العربية واملهرية.  -

الد�صتور هو املرجع الوحيد.  -
حرية االعتقاد وممار�صة العبادات.  -
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اأن�سار اهلل:
اليمن دولة مدنية ذات �صيادة، وال يجوز التنازل عن جزء من اأرا�صيها.  -

االإ�صالم دين ال�صعب واللغة العربية هي اللغة الر�صمية يف اجلمهورية، وال�صعب   -
اليمني جزء ال يتجزاأ من االأمتني العربية واالإ�صالمية.

جمي���ع املذاه���ب االإ�صالمية معت���رة، وحق التقي���د بها مكف���ول، ويعتر النيل   -
م���ن اأي م�صلم اأو مذه���ب اأو طائفة بالتكفري اأو التحق���ري جرمية يعاقب عليها 

القانون.
تكفل الدولة لغري امل�صلمني حقوقهم الدينية.  -

توؤك���د الدولة على العمل مبيثاق االأمم املتح���دة، وميثاق جامعة الدول العربية   -
واالإع���الن العاملي حلقوق االإن�صان وقواعد القانون الدويل املقرتن بها ب�صورة 

عامة.
ال�سباب والن�ساء:

تفاوت���ت اأطروحات ال�صباب والن�صاء حول الهوية، وراأى جزء منهم اأن طرح روؤاهم 
لتحدي����د �صكل الدولة ال ينف�صل عن اأن الق�صية اجلنوبية هي االأ�صا�س لتحديد 
�صكل الدولة، وتاأكيدهم على حق تقرير امل�صري الأبناء اجلنوب، وراأى البع�س اأن 
الدول����ة �صخ�صية اعتبارية لها هوية �صيا�صية واإدارية مدنية، والدين االإ�صالمي 
هو دين ال�صعب و�صريح ال�صريعة م�صدر رئي�س للت�صريع، بينما راأى البع�س اأن 

ال�صريعة هي م�صدر جميع الت�صريعات والدولة اليمنية عربية اإ�صالمية.

ثانيًا: شكل الدولة:

التنظيم ال�حدوي ال�سعبي النا�سري:
كان����ت الروؤي����ة املقدمة عب����ارة عن خي����ارات متاحة حيث مت حتدي����د اخليارات 

امل�صتبعدة وكانت: 
احلك���م املحلي كامل ال�صالحيات وفق التق�صيم االإداري احلايل، والفيدرالية   -

بني اإقليمني.
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اأما اخليارات املمكنة فكانت:
حكم حمل���ي كامل ال�صالحيات كما جاء يف وثيق���ة العهد واالتفاق على   -

اأ�صا�س اأن يتم التق�صيم اإىل اأقاليم كبرية ن�صبيًا من 3-7 اأقاليم.
الفيدرالية من اأكرث من اإقليمني.  -

حزب البعث العربي اال�سرتاكي الق�مي:
دولة مدنية ب�صيطة )خمتلطة(.   -

حزب الر�ساد اليمني:
الدولة الالمركزية   -

احلزب اال�سرتاكي اليمني:
احتاد فيدرايل.  -

 امل�ؤمتر ال�سعبي العام:
دول���ة مدني���ة حديث���ة ال مركزي���ة )اإداري���ة( ذات حك���م حمل���ي كام���ل   -

ال�صالحيات )حمافظات/ اأقاليم(.
احلزب االجتماعي الق�مي:

احتاد فيدرايل  -
اأن�سار اهلل:

دولة احتادية )مركبة(  -
التجمع اليمني لالإ�سالح:

دولة مركزية مع ال مركزية يف الهرم االإداري للدولة.   -
التجمع ال�حدوي.

احتاد فيدرايل.  -
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العدالة والبناء:
احتاد فيدرايل.  -

�سبــاب الث�رة ومك�ن املراأة وعــدد من ممثلي  منظمات املجتمع املدين، 
وقائمة الرئي�س:

احت����اد فيدرايل وق����د ورد ذلك من خالل روؤى مكتوب����ة اأو اأطروحات   -
اأثناء النقا�س.

ثالثًا : نظام الحكم:

وقد تقاربت املكونات يف هذا املحور، حيث راأى الكثري منها اأن نظام احلكم االأمثل هو 
النظام الرملاين. كما وردت روؤى تطرح نظام احلكم املختلط ونظام احلكم الرئا�صي.

رابعًا : النظام االنتخابي

ويف ه���ذا املح���ور اأي�صًا راأت معظ���م املكون���ات  ال�صيا�صية اأن القائم���ة الن�صبية هي 
النظ���ام االنتخابي االأمثل، بينم���ا اجتهت عدد من الروؤى نحو نظ���ام القائمة الن�صبية 

ونظام الفائز االأول معًا.

خامسًا : النظام اإلداري

قدم���ت املكون���ات املختلفة لفريق بن���اء الدولة روؤى متعددة ح���ول النظام االإداري، 
تناول���ت التق�صي���م االإداري للدول���ة وهياكله وال�صلط���ات املمنوحة لالأجه���زة االإدارية، 
و�صرورة  اأن يكون اجلهاز االإداري غري خا�صع لل�صيطرة اأو التاأثري احلزبي اأو الفئوي، 
واأن يحاف���ظ عل���ى ا�صتقالليته، وخ�صوعه للقوان���ني املكملة لذل���ك، واأن يعتمد مبادئ 

ال�صفافية والنزاهة والكفاءة والتدوير الوظيفي.

سادسًا : السلطة التشريعية

  كم���ا تنوع���ت االأطروحات يف حم���ور ال�صلط���ة الت�صريعية، وراأت معظ���م املكونات 
اأن تتك���ون ال�صلط���ة الت�صريعية من غرفتني، جمل����س ال�صورى، وجمل����س النواب، وكذا 

�صمانات اأداء ال�صلطة الت�صريعية بكفاءة وفاعلية ومهامها واخت�صا�صاتها.
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سابعًا السلطة القضائية:

وحول ال�صلطة الق�صائية؛ راأت معظم املكونات االنتقال اىل النظام الق�صائي املتعدد.
كم���ا تطرق���ت اىل اإ�ص���الح منظوم���ة الق�ص���اء وهيكل���ة جمل����س الق�ص���اء االأعلى، 
و�ص���رورة اإن�صاء حمكمة د�صتورية، وق�صاء اإداري م�صتقل، و�صمانات  املحاكمة العادلة 

وا�صتقاللية ال�صلطة الق�صائية.
وق���د قدم���ت طروحات حتليلي���ة لبنية الدول���ة القائمة، قيم فيها م���دى قدرة �صكل 
الدولة ال�صابق، ونظام احلك���م، والنظام االنتخابي على اإر�صاء مبادئ احلكم الر�صيد 
والدميقراطية وكفالة احلقوق واحلريات، وذهبت كل الروؤى اإىل اأن املركزية ال�صديدة 
مل تع���د جمدية يف املرحلة املقبلة، فقد كر�ص���ت اال�صتئثار بال�صلطة والرثوة، كما كر�س 
نظ���ام احلكم النزع���ة الفردية، وا�صتدع���اء احلروب وال�صراع���ات، ومل يعزز النظام 
االنتخابي امل�صاركة احلقيقية والفاعلة لالأحزاب ال�صيا�صية يف ال�صلطة، وكان �صببًا يف 

تغييب االأقليات عن الرملان و�صياع الكثري من اأ�صوات الناخبني.
ومل يعت���ر اأي مكون من املكونات اأن ه���ذه الروؤى نهائية، بل م�صاريع مطروحة على 
موؤمتر احلوار للو�صول اإىل روؤية جامعة تتقارب فيها جميع االأطراف وفق درا�صة علمية 

وواقعية للو�صول اىل حل ناجع للق�صايا الوطنية املختلفة.
وعل���ى ه���ذا االأ�صا�س، مت اإع���داد تقرير فريق بن���اء الدولة للجل�ص���ة العامة الثانية، 
والذي كان تقريرًا �صرديًا ال يت�صمن اأي قرارات، وا�صتمرت اجلل�صة العامة الثانية من 
8 يوني���و اىل  8 يولي���و، ومل يتم الت�صويت فيها على اأي ق���رار من قرارات الفرق، واإمنا 
فقط مت عر�س التقارير من قبل روؤ�صاء الفرق املخت�صة ومناق�صتها واإبداء املالحظات 

عليها من قبل اأع�صاء الفرق االأخرى.
ثم عادت الفرق اإىل جل�صاتها اخلا�صة بتاريخ 13 يوليو.

وب���داأ فريق بناء الدول���ة اأعماله باإعداد واإقرار خطة عم���ل الفريق للمرحلة التالية 
والتي كانت اأهدافها كما يلي:

1- حتديد العنا�صر اخلا�صة بكل حمور من حماور بناء الدولة ب�صكل تف�صيلي.
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2- ا�صتعرا�س ومناق�صة قرارات اجلل�صة العامة الثانية لفرق العمل.
2- تعميق املناق�صة حول الروؤى املقدمة من الفريق حيال املحاور ال�صبعة، ويف �صوء 

نتائج اجلل�صة العامة الثانية.
4- الو�صول اإىل توافقات اإزاء املحاور املختلفة.

5- اإعداد م�صفوفة للعنا�صر وامل�صائل التي ينبغي اأن يت�صمنها الد�صتور.
وقد بداأ الفريق بنقا�س املحاور، وتكوين جلان م�صغرة الإعداد تفا�صيلها املختلفة، 

ومعايري جلنة �صياغة الد�صتور ومبادئ الد�صتور واأ�ص�صه.
وقد مت الت�صويت على القرارات التالية: 

قرارت الفريق:

أواًل هوية الدولة:

ا�سم الدولة: 
� اجلمهورية اليمنية يف حال بقاء الدولة ب�صيطة.

� جمهورية اليمن االحتادية يف حال تغري �صكل الدولة اإىل دولة احتادية.
اللغة الر�سمية:

اللغة العربية، مع االهتمام بتطوير اللغتني املهرية وال�صقطرية.  -
االنتماء العربي واالإ�سالمي:

دول���ة عربي���ة اإ�صالمي���ة م�صتقلة ذات �صي���ادة، وهي وحدة ال تتج���زاأ وال يجوز   -
التنازل عن اأي جزء منها، و ال�صعب اليمني جزء من االأمتني العربية واالإ�صالمية.

امل�اطنة املت�ساوية:
املواطن���ون مت�صاوون اأمام القانون يف احلق���وق و الواجبات دون متييز ب�صبب   -
اجلن����س اأو الع���رق اأو االأ�صل اأو اللون اأو الدين اأو املذه���ب اأو املعتقد اأو الراأي اأو الو�صع 

االقت�صادي اأو االجتماعي.
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االتفاقات الدولية:
تلتزم الدول���ة العمل مبيثاق االأمم املتحدة واالإع���الن العاملي حلقوق االإن�صان   -
واملواثي���ق واملعاهدات الدولية التي �صادقت عليها ال�صلطة الت�صريعية يف اليمن وميثاق 

جامعة الدول العربية و قواعد القانون الدويل.
م�سدر ال�سلطة:

ال�صع���ب مال���ك ال�صلط���ة و م�صدره���ا وميار�صه���ا ب�ص���كل مبا�صر ع���ن طريق   -
اال�صتفت���اء واالنتخاب���ات العامة كما يزاولها بطريقة غ���ري مبا�صرة عن طريق الهيئات 

الت�صريعية و التنفيذية و الق�صائية.
التعددية احلزبية:

يقوم النظام ال�صيا�صي للدولة على اأ�صا�س التعددية ال�صيا�صية واحلزبية بهدف   -
التداول ال�صلمي لل�صلطة، ويجرم تغيري النظام ال�صيا�صي اأو العمل على حتقيق اأهداف 
�صيا�صي���ة اأو اقت�صادي���ة اأو اجتماعي���ة اأو ثقافية بالعنف والق���وة امل�صلحة اأو االنقالبات 

الع�صكرية.
مبداأ الف�سل بني ال�سلطات:

- يقوم النظام ال�صيا�صي للدولة على اأ�صا�س مبداأ الف�صل بني ال�صلطات.
وقد مت التوافق باالإجماع على ما �صبق دون ت�صويت.

 اأـ م�سدر الت�سريع: 
تو�صل الفريق اإىل و�صع املقرتحني التاليني للت�صويت:

1� ال�صريعة االإ�صالمية امل�صدر الرئي�س للت�صريع.
2� ال�صريعة االإ�صالمية م�صدر جميع الت�صريعات.

ومت الت�صوي����ت على املقرتح����ني باملناداة باال�صم وكانت نتيج����ة الت�صويت على 
النحو التايل:

احل�صور من اأع�صاء الفريق اأثناء الت�صويت )44( ع�صوًا وع�صوة.  -
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�ص���وت للمق���رتح االأول )ال�صريعة االإ�صالمي���ة امل�صدر الرئي����س للت�صريع( 37   -
ع�صوًا وع�صوة  ما ن�صبته 84.1 %.

�ص���وت للمقرتح الثاين )ال�صريعة اال�صالمية م�صدر جميع الت�صريعات( �صبعة   -
اأع�صاء ما ن�صبته %15.9.

ومت رف���ع نتيجة ه���ذا الت�صويت اإىل جلن���ة التوفيق وفق���ًا للنظ���ام الداخلي ملوؤمتر 
احلوار الوطني ال�صامل.

4� بالن�صب���ة ملو�صوع���ي دين الدولة وم�ص���در الت�صريع فتم الت�صوي���ت باال�صم وكان 
قرار الفريق على النحو التايل:

ب ـ دين الدولة:
و�صعت ثالثة مقرتحات للت�صويت وهي:

- االإ�صالم دين الدولة.
- االإ�صالم دين ال�صعب.

- الن�صني التاليني كحزمة واحدة:
* اليم���ن دولة م�صتقلة ذات �صيادة االإ�صالم دينها، و العربية لغتها، واجلمهورية 

نظامها.
*  اليمن دولة مدنية تقوم على املواطنة واإرادة ال�صعب و�صيادة القانون.

وق���د مت �صحب املقرتح الثاين "اال�صالم دي���ن ال�صعب"، ومت الت�صويت على املقرتح 
االأول والثالث باملناداة باال�صم، وكانت نتيجة الت�صويت على النحو التايل:

- احل�صور من اأع�صاء الفريق اأثناء الت�صويت )44( ع�صوًا وع�صوة.
- �صوت ل�صالح املقرتح االأول "اال�صالم دين الدولة" ت�صعة اأع�صاء ما ن�صبته 20.5 %.
- �ص���وت ل�صالح املقرتح الثالث "اليمن دول���ة م�صتقلة ذات �صيادة االإ�صالم دينها، 
والعربي���ة لغته���ا، و اجلمهوري���ة نظامها، وهي دول���ة مدنية تقوم عل���ى املواطنة، اإرادة 

ال�صعب و�صيادة القانون" خم�صة وثالثون ع�صوًا وع�صوة ما ن�صبته 79.5 %. 
ومت اأي�صًا رفع نتيجة هذا الت�صويت اىل جلنة التوفيق.
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* ويف الي���وم الت���ايل للت�صويت على ه���ذه املواد قام ع�صو اللجن���ة كمال با خمرمة 
)ممث���ل عن جمعية االإح�ص���ان( باإ�صدار نداء عاجل اىل ال�صع���ب اليمني يكفر فيه 37 
ع�صوًا امل�صوتون  �صد ت�صويته من اأع�صاء الفريق، وتوالت بعد ذلك البيانات التكفريية 
على الفريق والتي على اإثرها مت حتويل با خمرمة اإىل جلنة املعايري واالن�صباط، وعقد 

الفريق موؤمترًا �صحفيًا الإ�صدار بيان تو�صيحي. 

ثانيا ًنظام الحكم: 

� مت الت�صويت على نظام احلكم وكانت نتيجة الت�صويت على النحو التايل:
عدد الفريق )55(، عدد احل�صور اأثناء الت�صويت )50(.  -

نتيجة الت�س�يت:
1� النظام الرملاين )31( ع�صوًا وع�صوة ما ن�صبته %62.

2� النظام الرئا�صي )5( ع�صوا وع�صوة ما ن�صبته %10.
3� النظام املختلط )1( ع�صوة واحدة ما ن�صبته        %2.

4� نظام رئا�صي يف املركز برملاين يف االأقاليم )12( ع�صوا وع�صوة ما ن�صبته %24.
� وامتنعت ع�صوة واحدة عن الت�صويت.

 ثالثًا النظام اإلنتخابي:

مت الت�صويت على النظام االنتخابي وكانت نتيجة الت�صويت على النحو التايل:
- عدد الفريق )55( عدد احل�صور اأثناء الت�صويت )45( نتيجة الت�صويت:

1� النظ����ام االنتخاب����ي )القائمة الن�صبي����ة املغلقة( )44( ع�ص����وا وع�صوة ما 
ن�صبته %97.7.

2� النظام االنتخابي )املختلط( )1( ع�صو ما ن�صبته 2.3 %.
*كم���ا مت الت�صوي���ت على م���ادة د�صتورية لتحديد ن�صب���ة الكوتا للم���راأة، ومت طرح 

املادتني التاليتني للت�صويت.
1 � ت�صغل الن�صاء ن�صبة ال تقل عن 30 % من املقاعد يف املجال�س الت�صريعية املنتخبة، 
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وي�صمن القانون حتقيق هذه الن�صبة.
2� يلزم امل�صرع عند �صن قانون االنتخابات العامة باالآتي:

- اعتماد معيار ال�صكان وامل�صاحة واملوارد للوحدات االإدارية عند توزيع املقاعد النيابية.
� تخ�صي�س 30 % من املقاعد للن�صاء و 20 % لل�صباب.

- �صرط ح�صول املر�صح على الثانوية العامة على االأقل. 
 وكانت نتيجة الت�صويت كما يلي:

عدد الفريق )55( عدد احل�صور اثناء الت�صويت )45( نتيجة الت�صويت:  -
1� �صوت ل�صالح املادة االأوىل )40( ع�صوًا وع�صوة ما ن�صبته88.8  %.

2� �صوت ل�صالح املادة الثانية )3( اأع�صاء ما ن�صبته %6.66.
3� حتفظ ع�صوين.

ومت رف���ع امل���ادة املتعلقة بتحديد ن�صب���ة الكوتا  اخلا�صة بامل���راأة اإىل جلنة التوفيق، 
وكذا اخلالف حول اعتماد اأ�صوات املتحفظني يف الت�صويت من عدمه.

رابعًا : النظام اإلداري

مت االتفاق باالإجماع على: 
ال مركزي���ة النظ���ام االإداري واملايل، واتب���اع مبادئ واأ�ص����س احلكم الر�صيد،   -

واأحيلت التفا�صيل اإىل اللجنة امل�صغرة ملناق�صتها بعد االتفاق على �صكل الدولة.

خامسًا : السلطة القضائية

�  اإن�ص���اء جمل����س اأعلى للق�صاء ق���ادر على اإ�ص���الح االأو�صاع  املختلف���ة يف ال�صلطة 
الق�صائية، والقيام مبهامه بكل ا�صتقاللية.

� اإن�صاء حمكمة د�صتورية  لها كيانها اخلا�س، وقادرة على الوفاء بكل مهامها.
� اإن�صاء ق�صاء اإداري كجهة  ق�صائية م�صتقلة عن الق�صاء العادي، قادرة على حماية 

مبداأ امل�صروعية.
� حظر اإن�صاء املحاكم اال�صتثنائية.
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� الن�س على ا�صتقاللية الق�صاة، وباأنه ال �صلطان عليهم يف ق�صائهم لغري القانون، 
وعدم جواز اإقالتهم من منا�صبهم اأو اإبعادهم عنها لفرتة حمدودة اأو دائمة، اأو نقلهم 
اإىل موق���ع اأخر اأو اإحالتهم اإىل التقاعد قبل نهاي���ة خدمتهم، اإال مبوجب قرار ق�صائي 

مبني على اأ�صباب ووفقًا الإجراءات حتددها القوانني.
� الن�س على جترمي االنتماء احلزبي للق�صاة املتولني، وانحيازهم يف اأداء وظيفتهم 

الق�صائية الأ�صباب حزبية اأو طائفية اأو ع�صبية.
� الن�س على االأخذ بنظام ق�صاة التحقيق، وق�صر دور النيابة العامة يف االدعاء العام.

� مت التوافق على االإجراءات التف�صيلية التالية:
أ: فيما يتعلق بالمجلس األعلى للقضاء:

تك�ينه:
يت����م اإن�صاء جمل�����س اأعلى للق�صاء وتك����ون له �صالحيات كامل����ة يف اإدارة �صوؤون 
ال�صلط����ة الق�صائي����ة، واأن يتم اختيار اأع�ص����اء هذا املجل�س وفق اآلي����ة جت�صد اإرادة 
املجتم����ع وتوجهاته يف ال�صلطة الق�صائية، وت�صمن اختيار كفاءات منا�صبة لع�صوية 
املجل�����س، متتل����ك الق����درة على اإ�ص����الح االأو�صاع املختل����ة يف ال�صلط����ة الق�صائية ، 

و�صيتحقق ذلك من خالل االآلية االآتية:  
� يتم انتخاب جمل�س الق�صاء االأعلى من كبار الق�صاة واملحامني واأ�صاتذة اجلامعات 

وفقًا لالآلية االآتية:
- تنتخب اجلمعية العمومية للق�صاة ن�صبة 70% من عدد اأع�صاء املجل�س.

- تنتخب نقابة املحامني 15% من عدد اأع�صاء املجل�س من كبار املحامني.
- ينتخب اجتماع م�صرتك ملجال�س كليات ال�صريعة والقانون واحلقوق احلكومية ما 
ن�صبت���ه 15% من اأ�صاتذة القانون )بدرج���ة ا�صتاذ م�صارك على االأقل( مع تفرغهم من 

اأعمالهم ال�صابقة.
� تقوم ال�صلطة الت�صريعية بفح�س ملفات املر�صحني وامل�صادقة على تعيينهم.

� ي�صدر رئي�س اجلمهورية قرارا جمهوريًا  بتعيينهم.
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�اختيار اأع�صاء املجل�س من بني ذوي الكفاءة والنزاهة من الق�صاة، وكبار املحامني، 
واأ�صاتذة القانون، وفقا ملا ين�س عليه قانون ال�صلطة الق�صائية.

� يعت���ر النائ���ب العام ع�صوًا يف املجل����س بحكم من�صبه، وتتبع���ه �صلطات التحقيق 
وجمع اال�صتدالالت كافة، وفقا ملا ين�س عليه قانون االإجراءات اجلزائية. 

� يكون للمجل�س اأمني عام يتوىل املهام املالية واالدارية فيه.
اخت�سا�ساته:

ويخت�س املجل�س االأعلى للق�صاء مبا يلي:
1� و�صع اخلطط وال�صيا�صات الإ�صالح وتطوير اأداء ال�صلطة الق�صائية.

2� اقرتاح ودرا�صة الت�صريعات اخلا�صة ب�صوؤون ال�صلطة الق�صائية.
3� تعي���ني الق�صاة واأع�صاء النيابة العامة، وترقيته���م ونقلهم، وندبهم، واإعارتهم، 
وتقاعدهم، وقبول ا�صتقالتهم، ووقفهم عن العمل، وم�صاءلتهم تاأديبيًا. وب�صورة عامة 
يت���وىل املجل�س كل املهام املتعلقة بال�ص���وؤون الوظيفية للق�صاة واأع�ص���اء النيابة العامة 

ماليًا واداريًا. 
4� النظ���ر يف نتائ���ج التفتي�س الدوري على اأعم���ال الق�صاة واأع�ص���اء النيابة العامة، 
والتحقق يف ال�صكاوى املقدمة �صدهم، واتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة ب�صان ذلك.
5� النظ���ر يف الطلب���ات والتظلمات املقدمة من الق�صاة واأع�ص���اء النيابة العامة يف 

�صاأن من �صوؤون الوظيفة.
6� اإعداد م�صروع موازنة ال�صلطة الق�صائية واالإ�صراف على تنفيذها.

ب: فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية:

تك�ينها:
تن�صاأ حمكمة د�صتورية م�صتقلة.

يتم انتخاب املحكمة الد�صتورية من مر�صحني منتخبني من كبار الق�صاة واملحامني 
واأ�صاتذة اجلامعات وفقًا لالآلية االآتية:
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- تنتخب اجلمعية العمومية للق�صاة ن�صبة 70% من عدد اأع�صاء املحكمة الد�صتورية.
- تنتخب نقابة املحامني 15% من عدد اأع�صاء املحكمة الد�صتورية، من  كبار املحامني. 
- ينتخب اجتماع م�صرتك ملجال�س كليات ال�صريعة والقانون واحلقوق ما ن�صبته 15% من 

اأ�صاتذة القانون )بدرجة اأ�صتاذ م�صارك على االأقل( مع تفرغهم من اأعمالهم ال�صابقة.
� تقوم ال�صلطة الت�صريعية بفح�س ملفات املر�صحني وامل�صادقة على تعيينهم.

� ي�صدر رئي�س اجلمهورية قرارًا جمهوريًا  بتعيينهم.
اخت�سا�ساتها:

وتخت�س املحكمة الد�صتورية مبا يلي:
1� الرقابة على د�صتورية القوانني واللوائح والقرارات.

2� الف�صل يف تنازع االخت�صا�س بني اجلهات الق�صائية.
3� الف�صل يف حاالت التنازع النا�صئة عن �صدور حكمني نهائيني متناق�صني.

4� الف�صل يف تنازع االخت�صا�س بني الهيئات املركزية االحتادية، والالمركزية.
5� تف�صري الد�صتور والن�صو�س الت�صريعية من قوانني ولوائح.

6� تقري���ر مدى د�صتورية م�صاريع القوانني املتعلق باالنتخابات وباحلقوق االأ�صا�صية 
للمواطنني من عدمها قبل اإ�صدارها. 

جـ: فيما يتعلق بإنشاء القضاء اإلداري واختصاصاته:

يت���م اإن�صاء ق�ص���اء اإداري م�صتقل عن الق�صاء العادي يت���وىل الف�صل يف املنازعات 
االإداري���ة، يتوف���ر الأع�صائه التاأهي���ل واخلرة الكافي���ة الأداء مهمته���م، ويوؤهلون لهذه 
املهم���ة تاأهياًل خا�صًا ميكنهم من اأداء مهامهم على اأكمل وجه، وينظم قانون ال�صلطة 

الق�صائية تكوينات واخت�صا�صات الق�صاء االإداري.
بعد  ما  اإىل  الت�صريعية  وال�صلطة  الدولة  �صكل  الف�صل يف حموري  تاأجيل  مت   •

حل الق�صية اجلنوبية.
*ومم���ا يجدر االإ�صارة اإليه اأن الفريق ما يزال يناق�س معايري واآليات جلنة �صياغة 
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الد�صت���ور، وكذا مبادئ د�صتورية عامة، ومل يتم عر�صها للت�صويت بعد، وقد تاأثر عمل 
الفري���ق مثله مثل بقية الفرق بتغيب احلراك اجلنوبي منذ الثالث ع�صر من اأغ�صط�س، 
وحت���ى تاريخ اإع���داد هذه الورقة، كم���ا اأن القرارات املحالة اإىل جلن���ة التوفيق مل يتم 
اإعادته���ا اإىل الفري���ق للت�صوي���ت عليها حتى ه���ذه اللحظة وفقا ًللنظ���ام الداخلي، مع 
ا�صتم���رار مطالب���ة الفري���ق باإعادتها، وقد  و�ص���ح  رئي�س الفريق اأن جلن���ة التوفيق مل 

جتتمع لعدم اكتمال الن�صاب.
 اأهم املع�قات وال�سع�بات اأمام م�ؤمتر احل�ار ال�طني:

متث���ل النق���اط التالية معوقات اأمام موؤمتر احلوار الوطن���ي  يف الفرتة القادمة من 
عم���ر موؤمتر احلوار، وكذا تعت���ر معوقات اأمام التطبيق احلقيق���ي والفعال ملخرجاته 

وتتلخ�س فيما يلي:
1 � ع���دم تطبي���ق النق���اط الع�صرين والتي م���ن �صاأنها اأن تطمئن ال���راأي العام على 

جدية وعدالة معاجلة الق�صايا الوطنية.
2� ع����دم ا�صتيع����اب مطالب ون�صاالت احل����راك اجلنوبي واأبن����اء �صعدة مبا قد 
ينعك�����س �صلبا ًعل����ى احللول الت����ي تطرحها الق����وى التقليدية واملت�صبب����ة يف اأزمات 

و�صراعات املا�صي.
3 - الفج���وة العميق���ة ب���ني موؤمتر احلوار الوطن���ي وال�صارع، حي���ث يالحظ تدهور 
اخلدم���ات االأ�صا�صية التي يحتاجها املواطن، وكذلك االنف���الت االأمني وتدهور البنية 
التحتية و�صوء االأو�صاع االقت�صادية، وهذا ناجت عن عدم تواأمة جمريات موؤمتر احلوار 
م���ع حتمل احلكومة مل�صئولياتها، مما يعمل على اإر�ص���ال ر�صائل اإيجابية للنا�س، ويعزز 

ثقتهم مبخرجات املوؤمتر.
4 � غياب الدولة يف ظل انت�صار للجماعات امل�صلحة والعنف املمنهج، مما قد  يوؤدي 

اإىل اال�صتيالء على بع�س اأجزاءها.
5 � عدم وجود مرجعية اأو اأ�ص�س حاكمة للحوار.

6 � عدم �صمولية احلوار، ووجود اأطراف راف�صة له، و�صتتفاقم امل�صكلة اأكرث يف حال 
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خروجه مبخرجات ال ت�صل اإىل تطلعات تلك االأطراف وال تلبي مطالبها اأو تر�صيها.
7 � نه���ج الق���وى ال�صيا�صية الت���ي ال زالت حت���اور مبنطقها ال�صيا�ص���ي اجلديل دون 
ا�صت�صعار حلجم امل�صوؤولية التاريخية ودون تلم�س الحتياجات النا�س وق�صاياهم، وعدم 

النظر مبو�صوعية وبدرا�صة علمية م�صتفي�صة للواقع وروؤى امل�صتقبل.
8 � النه����ج غ����ري املهن����ي لو�صائ����ل االإع����الم اليمني����ة  وال����ذي يعمل عل����ى تاأجيج 
ال�صراع����ات والفرقة، ويكر�س ثقافة االإق�صاء بني اأف����راد املجتمع مما قد ال يعزز 

ثقافة احلوار لديهم.
                 

 انتهى 
  19 /8 /2013 م

>>>
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التحديات والمعوقات المتوقعة
 أمام مؤتمر الحوار الوطني وإقرار مخرجاته 
وكيفية اإلسهام في التصدي لهذه 
المعوقات والمشكالت

المحامي/  عبد الرحمن عمر بحاح  
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يف 18 م���ن مار�س 2013م وحتت �صعار )باحلوار ن�صن���ع امل�صتقبل( افتتح الرئي�س 
عب���د رب���ه من�صور ه���ادي رئي�س موؤمتر احل���وار اأول جل�ص���ات موؤمتر احل���وار الوطني 
ال�صام���ل بع�صوي���ة )565( ع�صوًا ج���رى اختياره���م وتر�صيحهم من جمي���ع االأطراف 
ال�صيا�صي���ة الفاعلة، واأطياف منظمات املجتمع املدين بن�صب حمددة، تنفيذًا للمبادرة 
اخلليجي���ة واآليتها التنفيذية، الت���ي التزمت احلكومة االنتقالي���ة املكونة يف االأ�صل من 
احلزب احلاكم ال�صابق واأحزاب املعار�صة مبوجبها على اإطالق موؤمتر احلوار الوطني 
ال�صام���ل كو�صيلة وطريقة ع�صرية حديثة يف البحث عن منابع واأ�صول ما تعانيه اليمن 
من اأزمات وم�صاكل �صيا�صية واقت�صادية واجتماعية واإمنائية وحقوقية وثقافية، بهدف 
اإيجاد اأجنح ال�صبل ملعاجلتها، واخلروج باأف�صل احللول واملعاجلات لها باعتبار احلوار 
و�صيل���ة �صليم���ة دميقراطية ملعاجلات وحل االأزم���ات والق�صايا التي ته���دد اليمن دولة 
و�صعب���ًا، حيث يناق����س املوؤمتر من خالل ج���دول اأعماله اأهم تلك االأزم���ات والق�صايا 

املتمثلة يف االآتي: 
1- الق�صية اجلنوبية.

2- ق�صية �صعدة.
3- بناء الدولة )�صياغة د�صتور جديد(.
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4- احلكم الر�صيد.
5- اأ�ص�س بناء اجلي�س واالأمن.

6- امل�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية.
7- ا�صتقاللية الهيئات ذات اخل�صو�صية العامة وق�صايا اجتماعية وبيئية.

8- احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية.
9- التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة.

10- ق�صايا النازحني واملهم�صني واملغيبني ق�صرًا.
11- �صمانات تنفيذ مقررات وخمرجات احلور الوطني.

ومت ت�صكي���ل جلان وفرق عم���ل تعنى باإعداد الت�صورات واحلل���ول واملعاجلات لتلك 
الق�صايا واالأزمات الإقرارها وامل�صادقة عليها من قبل االأع�صاء.

وعلي���ه فاإننا يف ورقة العمل هذه �ص���وف ن�صتعر�س اأهم التحديات وجممل املعوقات 
املحتمل���ة واملتوقع���ة اأم���ام موؤمتر احل���وار الوطني من جه���ة، ومن جه���ة اأخرى �صوف 
يناق����س كذلك اأه���م التحديات التي �صتواج���ه اإقرار ما �صري�صح عن ه���ذا  املوؤمتر من 
قرارات وحلول ومعاجلات وخمرجات الأزمات وم�صاكل اليمن، ومبا ميكننا من البحث 
واالإ�صه���ام يف بيان كيفية مواجهة تلك التحدي���ات واملعوقات بالت�صدي لها ومواجهتها 

من وجه نظر حقوقية �صرفة.

موضوعات البحث:

اأواًل: التحديات واملع�قات املت�قعة اأمام م�ؤمتر احل�ار ال�طني:
اإن بانق�صاء وانتهاء املرحلة االأوىل من مراحل احلوار بنجاح ن�صبي، واالنطالق 
اإىل مبا�ص���رة اأعمال املرحلة الثاني���ة منه؛ يكون موؤمتر احلوار بذلك قد جتاوز اأهم 
واأ�صع���ب التحدي���ات املطروح���ة اأمامه، اإذ راه���ن الكثري على ف�ص���ل موؤمتر احلوار 
ابت���داًء م���ن عدم اإمكانية عق���ده مطلقًا خالل املرحل���ة ال�صابقة بعد تك���رار تاأجيل 
انعق���اده اأكرث من مرة يف ظل ما �صهدته تلك املرحلة من جتاذبات حقيقة جوهرية 
ب���ني اأطراف العملية ال�صيا�صية، من حي���ث مت�صك بع�س االأطراف بن�صب عالية من 
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التمثي���ل يف ع�صوية املوؤمت���ر، يف حني اأن بع�س االأطراف ق���د اقرتحت وجوب طرح 
بع�س الق�صايا اأمام موؤمت���ر احلوار الوطني اعتقادًا باأنها من الق�صايا العامة التي 
يع���اين منها املجتمع اليمني ك�صرط مل�صاركت���ه يف اأعمال موؤمتر احلوار الوطني، بل 
اإن بع����س االأط���راف قد رف�س وامتنع عن اجللو�س عل���ى مائدة احلوار، اإال ب�صروط 

حمددة �صلفًا و�صمانات اإقليمية ودولية.   
كم���ا اأن ع���دم ا�صتكمال تنفيذ بع����س املقدمات ال���واردة باالآلية املزمن���ة باملبادرة 
اخلليجي���ة والتي تعتر م���ن االأ�ص�س ال�صامن���ة الإطالق اأعمال احل���وار الوطني تعدُّ يف 
االأ�ص���ل من اأهم واأ�صعب التحديات التي تواجهه موؤمتر احلوار الوطني، اإال اأن اعتماد 
اآلي���ة توافقي���ه بني ا�صتكمال تل���ك املقدمات اأثناء �صري اأعمال موؤمت���ر احلوار كانت لها 
م���ردود اإيجابي على الواق���ع، ومن اأهم تلك املقدمات، توحي���د اجلي�س اليمني واإعادة 
هيكلته حت���ت عقيده وطنية، ف�صاًل عن ت�صكيل بع����س اللجان اخلا�صة مبعاجلة بع�س 
الق�صاي���ا خارج اإطار ومنظومة احلوار الوطني كت�صكيل جلنة معاجلة ق�صايا االأرا�صي 
يف املحافظ���ات اجلنوبي���ة، وجلنة معاجلة ق�صايا املوظف���ني املبعدين عن وظائفهم يف 
املج���ال املدين واالأمن���ي والع�صكري يف املحافظ���ات اجلنوبية وتاأ�صي����س جلنة م�صتقلة 

للتحقيق يف االنتهاكات التي وقعت على ثورة ال�صباب يف فراير 2011م.
اإال اأن كل ذل���ك ال يقل���ل مطلق���ًا م���ن اأن موؤمتر احلوار الوطن���ي يواجه حتديات 
معوقات ج�صيمة، تتمثل يف االأ�صا�س يف االنفالت االأمني الذي ت�صهده اليمن عمومًا، 
ولي�س اأدل على ذلك من تو�صع عمليات االغتياالت ل�صباط اجلي�س واالأمن، وانت�صار 
التقاطعات القبلية على خطوط املوا�صالت العامة، وات�صاع االأعمال التخريبية �صد 
البنى التحتية واخلدمات العامة كقطع خطوط واأنابيب النفط وخطوط االت�صاالت 
و�صب���كات نقل الكهرباء، ف�صاًل عن غي���اب الدولة وموؤ�ص�صاتها يف بع�س املحافظات 

كمحافظتي �صعده واأبني.
 وم���ن هنا تتجل���ى حقيقة وا�صحة وثابت���ة؛ اإن �صعف الظرف االأمن���ي وغيابه يغدو 
حتدي���ًا حقيقي���ًا يواجه موؤمتر احلوار الوطن���ي، وي�صكل �صببًا جوهري���ًا لعرقلة واإف�صال 
اأعمال املوؤمتر بدرجة اأ�صا�صية وتعطيل ومنع تنفيذ مقرراته وخمرجاته بدرجة اأخرى.
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اإن ا�صتم���رار بع����س املمار�صات والت�صرفات واالعت���داءات �صد بع�س مكونات قوى 
احل���وار الوطني من قب���ل البع�س، �صواًء كان نظام اأو اأفراد كاالعتداءات التي �صهدتها 
حمافظ���ة عدن خ���الل �صهر فراي���ر 2013م �صد احل���راك اجلنوب���ي، اأو االعتداءات 
االأخ���رية التي وقعت على احلوثيني بالعا�صمة �صنع���اء؛ ت�صكل يف االأ�صل حتديًا ومعوقًا 
جديًا اأم���ام احلوار الوطني باعتبار اأن ا�صتمرار تلك االعت���داءات واملمار�صات تتنافى 
وتتناق�س مع اأ�ص�س موؤمتر احلوار واأهدافه وغاياته، ذلك اأن ا�صتمرار تلك الت�صرفات 
يعطي انطباعًا اأمام تلك املكونات من عدم جدية اال�صتمرار يف احلوار يف ظل ا�صتمرار 
االعتداءات والتجاوزات الواقعة عليها وكانت النتيجة احلتمية �صدور بع�س االنفعاالت 
والت�صرف���ات من تلك املكونات بالتهديد واالن�صح���اب من اأعمال املوؤمتر واخلروج عن 
العملية التحاورية حتت تلك املررات واالأ�صباب ومبا ي�صكل حتديًا م�صتمرًا وت�صاعديًا 

اأمام مدى ا�صتمرار وقائع واأعمال موؤمتر احلوار.
اإن موؤمت���ر احلوار الوطني ي�صكل فر�صة تاريخية اأم���ام مكونات املجتمع اليمني 
حلل ومعاجلة االأزمات وامل�صاكل وال�صراعات التي يعي�صها اليمن، اإال اأن قيام بع�س 
مكون���ات احلوار الوطني با�صتغالل تلك الفر�ص���ة لرتتيب اأو�صاعها واإعادة �صياغة 
اأفكاره���ا ومعتقداتها ملرحلة قادمة ب�صورة حم�صنة واأكرث تهذيبًا واإزالة الت�صوهات 
التي حلقت بتلك القوى واملكونات يف ظل النظام ال�صابق، والتي كانت اأحد االأ�صباب 
املبا�صرة لقيام الثورة ال�صبابية، ذلك اأن تلك القوى التقليدية قد اكت�صبت امتيازات 
وحق���وق واإمكانيات ات�صمت بالت�صلط يف �صتى املجاالت �صيا�صية كانت اأم اقت�صادية 
اأم اجتماعي���ة، وال ميكن لتلك القوى واملكون���ات اأن تتنازل عن تلك االمتيازات غري 
امل�صروع���ة ل�صال���ح املجتمع املدين والدول���ة احلديثة، فا�صتغلت تل���ك القوى موؤمتر 
احلوار الأهداف واأغرا�س تتنافى يف االأ�صا�س مع اأهداف املوؤمتر، ومبا ي�صمن عدم 
خروجها من اللعبة ال�صيا�صية واالقت�صادية اأو التنازل عن تلك االمتيازات حتت اأي 

مرر كان يف اليمن القادم.
اإن وج���ود �صراعات اإقليمي���ة ودولية يف املنطق���ة العربية اإجم���ااًل، واليمن خا�صًة، 
ونظ���رًا  لالأهمي���ة اال�صرتاتيجية لليمن من الناحية ال�صيا�صي���ة واجلغرافية، وما تتمتع 
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ب���ه من ث���روات اقت�صادية وخمزون ب�صري جعل اليمن يف قل���ب واأتون تلك ال�صراعات 
وحم���اًل خ�صب���ًا للتجاذب���ات االإقليمية والدولية يف ظ���ل ما ت�صهده اليم���ن من تغريات 
�صيا�صي���ة واجتماعي���ة يف املرحلة الراهنة؛ ح���دى بكافة االأط���راف االإقليمية والدولية 
ا�صتغ���الل تل���ك االأو�ص���اع واملتغ���ريات به���دف احل�ص���ول على م���ا ي�صم���ن م�صاحلها 
اال�صرتاتيجي���ة يف املنطقة واليمن، وه���و ما ترتب عليه ظهور الظرف والعامل االأجنبي 
)اخلارج���ي( يف هذه املرحلة احل�صا�صة ب�صورة وا�صحة وغري مقبولة، بل وا�صتفزازية 
ته���دد اليمن وا�صتقراره، ذلك اأن الظرف والعامل االأجنبي )اخلارجي( ميتلك و�صائل 
واأدوات عل���ى االأر�س، ويف الداخ���ل اليمني باإمكانها اأن ت�صكل تل���ك الو�صائل واالأدوات 
حتدي���ًا ومعوقًا  م�صتمرًا اأمام املوؤمتر ونتائجه، ب���ل اإن بع�س تلك االأطراف قد با�صرت 
اأفع���ااًل وت�صرفات بو�صائلها واأدواته���ا اليمنية بهدف اإف�صال انعقاد املوؤمتر باأي �صورة، 
والتحري����س عل���ى ذلك بني اأطراف ومكون���ات احلوار ذاته، كم���ا اأن اعتماد اليمن يف 
االأ�صا����س عل���ى م�صاعدات تنظيمي���ة ومالية خارجي���ة واإقليمية لت�صي���ري اأعمال املوؤمتر 
ودوراته وتنفيذ مقرراته، جعل تلك االأطراف االإقليمية يف مركز اأقوى واأعلى وعن�صرًا 

موؤثرًا يف م�صمون ت�صيري اأعمال املوؤمتر ومبا ي�صكل تهديدًا وحتديًا اأمامه.
ثانيــًا: اأهــم املع�قــات والتحديــات املحتملــة اأمــام امل�سادقــة واالإقــرار على ما 

�سيرتتب من حل�ل ومعاجلات عن م�ؤمتر احل�ار:    
اإن مرحلة امل�صادقة واملوافقة من قبل مكونات قوى احلوار الوطني على ما �صيتقرر 
م���ن نتائج وقرارات وتو�صيات من قب���ل اللجان امل�صكلة، يهدف يف االأ�صا�س اإىل حتقيق 
الغاي���ة م���ن اإطالق عملية احلوار ب���ني تلك املكونات، وهي مرحلة م���ن اأ�صعب املراحل 
التي �صوف مير بها موؤمتر احلوار، بل وت�صكل تلك املرحلة ع�صب وجوهر ال�صراع بني 
تل���ك الق���وى واملكونات، ويف اعتقادنا اأن مرحلة امل�صادقة عل���ى قرارات ونتائج موؤمتر 
احلوار �صوف يكون لها بالغ االأثر على امل�صتوى الداخلي اخلارجي، باعتبار اأن املبادرة 
اخلليجي���ة ق���د اأ�ص�صت على اإطالق عملية ح���وار وا�صح وعميق مل�ص���اكل واأزمات اليمن 
م���ن خالل اإ�صراك كافة مكونات املجتم���ع اليمني يف طرح تلك االأزمات وامل�صاكل اأمام 
املوؤمتر، بهدف حتقيق اأهداف الثورة ال�صبابية، والق�صاء على تلك االأزمات وامل�صاكل، 
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وا�صتئ�ص���ال جذوره���ا واأ�صبابها من خ���الل معاجلتها بقرارات اإلزامي���ة م�صروعة من 
خ���الل موؤمتر احل���وار، وبذلك فاإن هذه املرحلة �صوف تت�ص���م بتحديات ومعوقات ذات 
طبيع���ة خا�صة قد تكون �صببًا حقيقًا الإف�ص���ال عملية احلوار اإجمااًل، باعتبار اأن اإطالق 
عملي���ة احلوار وا�صتم���رار اأعمال ودورات املوؤمتر يعتر يف االأ�صا����س اتفاقًا �صمنيًا من 
قبل مكونات وقوى احلوار على ترحيل �صراعاتها وتناف�صها اإىل املرحلة النهائية، وهي 
مرحل���ة االإقرار بنتائج موؤمتر احل���وار )مرحلة جوهر ال�صراع( ب���ني مكونات احلوار 
الوطن���ي على االإقرار واملوافقة وامل�صادقة على تلك النتائج من عدمه، ونعتقد اأن تلك 

التحديات واملعوقات تكمن يف االأ�صباب االآتية:
1- اإن مكون���ات وق���وى موؤمت���ر احلوار تتك���ون يف معظمها م���ن النخب���ة ال�صيا�صية 
واالجتماعي���ة والقبلي���ة التي كان���ت بت�صرفاتها يف املرحل���ة املا�صية �صبب���ًا حقيقيًا يف 
ن�ص���وء وتكوي���ن جذور تلك االأزمات وامل�صاكل التي يه���دف موؤمتر احلوار اإىل معاجلتها 
وا�صتئ�صالها، وهنا تتجلى وتت�صح حقيقة اعتماد املوؤمتر على تلك النخب التي عجزت 
على مدى ثالثة وثالثني عامًا من اإيجاد اأي معاجلات حقيقية الأزمات وم�صاكل املجتمع 
اليمني بقدر ما كانت �صببًا يف زرع تلك االأزمات وتنميتها ب�صكل جعلها تتفاقم وتتعقد، 
وبذل���ك فال ي�صتقيم مطلقًا اأن يكون �صبب تل���ك االأزمات �صببًا يف معاجلتها باعتبارها 

طرفًا اأ�صليًا فيها.
2- اإن وج���ود �صراع���ات ومنازعات �صابق���ة بني قوى ال�ص���راع ال�صيا�صي واملذهبي 
واملناطق���ي والتقليدي وبني الق���وى املدنية ال�صاعدة حديثًا بعد قي���ام الثورة ال�صبابية 
والت���ي تتبنى يف االأ�صل م�ص���روع الدولة املدنية احلديثة واحلك���م الر�صيد، وكذا وجود 
�ص���راع بني موؤيدي النظام ال�صابق وم���وؤدي الثورة ال�صبابية من جهة، ووجود �صراعات 
ب���ني قوى داخ���ل املوؤمتر تنادي بحقوق ذات �صقف ع���اٍل كاحلوثيني واحلراك اجلنوبي 
واملهم�ص���ني، والقوى املناه�صة لتل���ك احلقوق والتطلعات اجلدي���دة يف الواقع اليمني؛ 
يجع���ل عملي���ة االإقرار وامل�صادقة على ق���رارات ونتائج موؤمتر احل���وار الوطني �صعبة، 
ب���ل وم�صتحيلة، وي�صكل ذلك ال�صراع حتديًا واقعيًا و�صيفًا م�صلطًا على اجلميع ي�صعب 
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تدارك���ه اأو معاجلته مب�صكنات ومهدئات موؤقتة، ما مل تكون هناك نيه حقيقية من قبل 
كافة تلك القوى ال�صتدراك وقائع املرحلة اجلديدة بكل موؤثراتها.

3- اإن اآلي���ة املحا�ص�ص���ة والتق�صيم ملقاعد وع�صوية املوؤمتر مب���ررات حزبية تارة 
ومناطقي���ة تارة اأخرى، وقبلية من جهة ثالثة؛ تعق���د يف اأ�صلها احل�صول على االأغلبية 
املطلوب���ة للموافق���ة وامل�صادق���ة على قرارات ونتائ���ج املوؤمتر، بل اإن تل���ك املحا�ص�صة 
ت�ص���كل يف االأ�ص���ل اأحد اأ�صب���اب عرقلة تلك امل�صادق���ة على الق���رارات النهائية، حيث 
ا�ص���رتط الق���رار اجلمهورية رقم )10( ل�صنة 2013م ب�ص���اأن النظام الداخلي للموؤمتر 
ح�ص���ول املوافقة على قرارات املوؤمتر بن�صبة 90% من احل�صور على االأقل، وعند تعذر 
التواف���ق يرفع الق���رار املختلف فيه اإىل جلن���ة التوفيق لتتوا�صل م���ع املكونات واالأفراد 
للتقري���ب من وجه���ات النظر املختلفة، ويف حالة تعذر التوافق ب���ني الفرق بعد االإحالة 
للجن���ة التوفيق ي�صوت عل���ى القرار، ويعتر القرار نافذ بغالبي���ة ثالثة اأرباع احل�صور 
م���ن اأع�ص���اء فريق العمل وذلك ي�صكل حتديًا حقيقًا اأم���ام املوافقة على تلك القرارات 
باعتبار اأن الن�صبة 90% لن تتوافر اإال فيما ندر من قرارات املوؤمتر، على اأن تلك الن�صبة 
لن تتحقق يف اأغلب القرارات نظرًا ل�صعوبة حل تلك االأزمات من قبل املوؤمتر اعتمادًا 

على تلك االآلية.
4- اإن ارتباط بع�س مكونات وقوى موؤمتر احلوار بعالقات حقيقية مع دول اجلوار 
وال���دول االإقليمي���ة باملنطقة؛ يجعل تدخ���الت تلك الدول يف م�صادق���ة وموافقة القوى 
املرتبطة بها داخل املوؤمتر حتديًا حقيقيًا اأمام املرحلة النهائية ملوؤمتر احلوار الوطني، 
وهي املرحلة النهائية، وبذل���ك �صوف ينتقل ال�صراع االإقليمي القائم بني دول املنطقة 
اإىل اأروق���ة املوؤمت���ر، مبا ي�ص���كل معوقًا خطريًا عل���ى اإقرار املعاجل���ات النهائية مل�صاكل 
واأزم���ات اليمن، مما �صيجعل بع����س مكونات احلوار ت�صتق���وي بالعامل اخلارجي على 
بع�صه���ا البع�س بغي���ة اإجها�س بع����س التطلعات للقوى احلديث���ة كاحلوثيني واحلراك 
اجلنوبي من جهة، ومن جهة اأخرى اإجها�س كافة التطلعات للقيام دولة مدنية حديثة، 
بل �صتعمل تلك القوى املرتبطة باخلارج على تكري�س تلك االأزمات واالإ�صرار على و�صع 

معاجلات �صوريه غري حقيقية لها.
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ثالثــًا: احلل�ل واملعاجلــات املقرتحة للت�سدي لكافة التحديــات واملع�قات التي 
ت�اجه امل�ؤمتر واإقرار خمرجاته:

1- معاجل���ة الو�صع االأمن���ي معاجلة حقيقية ابتداًء من الق�ص���اء على كافة اأ�صكال 
ال���والء والتميي���ز والتناق�س داخل مكونات اجلي�س باأن يك���ون ذلك اجلي�س مبنيًا حتت 
عقي���دة وطنية �صاملة لكامل اليمن بعيدًا ع���ن االعتبارات واالأ�ص�س ال�صابقة التي كانت 
اأ�صا�ص���ًاَ الختالل والء اجلي����س اليمني لفئات حمددة ومناطق معين���ة، وذلك باعتباره 
�صامن���ًا حقيقي���ًا ال�صتم���رار العملي���ة التحاوري���ة بني قوى ال�ص���راع اليمن���ي، و�صامنًا 
الآلي���ة تنفيذ مق���ررات تلك العملية، كم���ا اأن االنفالت االأمني وغي���اب الدولة يف بع�س 
املحافظات ي�صتلزم من الدولة معاجلة ذلك االنفالت وفقًا الآلية حمددة ت�صمل ارتباط 
مكون���ات فئات االأمن من خمتلف اأجهزتها وتنظيماتها يف اإعداد خطة اإ�صعافية عاجلة 
�صريع���ة ل�صمان الق�صاء على ما يعانيه الو�ص���ع االأمني من اختالالت تهدد اأمن اليمن 

بدرجة اأ�صا�صية قبل اأن تهدد موؤمتر احلوار الوطني وخمرجاته.
2- وج���وب توافر رغبة حقيقية بني قوى ومكونات احل���وار الوطني ونية �صادقة يف 
اخل���روج باليمن من تلك االأزمات والتعقيدات ب�صتى �صوره���ا باعتبار اأن ف�صل املوؤمتر 
�ص���وف ي�صكل تهديدًا مبا�صرًا لتلك القوى وم�صاحله���ا على كافة م�صتوياتها مبا يدخل 

اليمن يف نفق مظلم ال ميكن اخلروج منه بعد ذلك.
3- عل���ى القي���ادة ال�صيا�صية اأن تبذل جهودًا حديثة لكب���ح جماح التدخل اخلارجي 
باعتبار اأن ذلك التدخل لو ا�صتمر ب�صورته الراهنة، �صوف يكون �صببًا يف اإف�صال عملية 

احلوار الوطني، وهو ما �صيكون له بالغ االأثر على م�صالح تلك الدول اإقليميًا ودوليًا.
4- عقد دورات توعيه �صيا�صية وثقافية على م�صتوى كافة �صرائح املجتمع مبا يعزز 
م���ن اإ�صراك كاف���ة اأفراد املجتمع يف ط���رح احللول والت�صورات ملعاجل���ة تلك االأزمات 

اعتمادًا على اآلية واأ�ص�س احلوار الوطني.          
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صفحة فارغة 

بداية تبويب
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شكل الدولة األنسب
 لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن 
من وجهة نظر حقوقية
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بداأ وكيل وزارة االإدارة املحلية بعر�س ورقته حول "ال�صكل االأن�صب للدولة"، بتعريف 
املركزية والالمركزية كاأ�صلوبني للتنظيم االإداري وبيان فل�صفة كٍل منهما واأهدافه.

وقال املقطري "تاأخذ الدول احلديثة يف اإدارة �صوؤونها االإدارية وال�صيا�صية واالقت�صادية 
والتنموية باأي من هذين االأ�صلوبني، اأو جتمع بينهما وفقًا لظروف كل دولة".

واأو�ص���ح اأن اأ�صل���وب املركزي���ة االإدارية يف اإدارة ال���دول يقوم عل���ى تركيز ال�صلطة 
والوظيف���ة االإدارية للدولة بيد �صلطة اإدارية واح���دة يف عا�صمة الدولة، بحيث متار�س 
الوظيف���ة االإدارية يف جميع مناطق الدولة من قب���ل م�صئولني اإداريني ميثلون احلكومة 
املركزية يف العا�صمة دون م�صاركة جمتمعية، لذلك؛ تقوم املركزية االإدارية على ح�صر 

�صلطة التقرير والبت النهائي يف كافة ال�صئون بيد ال�صلطة املركزية يف العا�صمة.
وع���ن الالمركزي���ة االإدارية؛ قال املقط���ري:" هي نظام يقوم عل���ى توزيع الوظيفة 
االإداري���ة )التنفيذية( بني احلكوم���ة املركزية"، يف العا�صمة، ووح���دات حملية تتمتع 
بال�صخ�صي���ة االعتبارية ومتار�س ه���ذه الوحدات وظائفه���ا واخت�صا�صاتها يف النطاق 
اجلغ���رايف املر�ص���وم له���ا حتت اإ�ص���راف ورقاب���ة احلكوم���ة املركزي���ة م�ص���ريًا اإىل اأن 

الالمركزية االإدارية م�صطلح مرادف لالإدارة املحلية.
وت�ص���اءل ع���ن ماهي���ة �صكل الدول���ة الت���ي نن�صدها؟، وه���ل ميكن ا�صتم���رار الدولة 
الب�صيط���ة وا�صتم���رار العمل بنظ���ام الالمركزي���ة االإداري���ة؟، اأو االأخذ ب�ص���كل الدولة 
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االحتادي���ة )الفيدرالية(؟، م�ص���ريًا اإىل اأن اأحد اأهم النتائج الت���ي �صتنبثق عن موؤمتر 
احلوار الوطني ال�صامل �صيكون  حتديد �صكل الدولة، ونوع الالمركزية، ونظام احلكم.
وتعر����س اإىل احلديث عن الدول���ة الب�صيطة، ومميزاتها و�صماتها، و الدولة املركبة 
اأو االحتادية )الفيدرالية( وكيف تن�صاأ؟ وما هي مظاهرها و�صلطاتها واخت�صا�صاتها؟ 
وه���ل الدول���ة الفيدرالية اأ�صهل الطرق اإىل االنف�ص���ال ؟، م�صتعر�صًا اأمثلة لكل منهما، 
قب���ل اأن يق���وم بتعري���ف الفيدرالي���ة، والدولة الفيدرالي���ة التي قال اإنه���ا ت�صم كيانات 
د�صتوري���ة متعددة لكل منها نظامه���ا القانوين اخلا�س، وا�صتقالله���ا الذاتي، وتخ�صع 
يف جمموعه���ا للد�صت���ور االحتادي املن�ص���ئ لها واملنظ���م لبنائها القان���وين وال�صيا�صي 
واالإداري، ث���م ا�صتعر����س مفاهيم الفيدرالية وعر�س من���اذج لها، م�صريًا اإىل اأن 40 % 

من �صكان العامل يعي�صون يف ظل دول فيدرالية.
وخت���م حديث���ه باق���رتاح ال�صكل االأن�ص���ب للدول���ة اليمني���ة، مو�صح���ًا اأن االأ�صاليب 
التقليدي���ة واملتخلفة يف اإدارة �صوؤون الدول���ة واملجتمع والتنمية يف اليمن اأخفقت وجنم 
عنه���ا م�ص���اكل مزمنة تراكمت طوال ال�صن���وات املا�صية، واأن معظم الق���وى ال�صيا�صية 
اليمني���ة لديه���ا روؤى وت�صورات لن���وع الالمركزية و�صكل الدولة قدم���ت ملوؤمتر احلوار 

الوطني ال�صامل، وهناك موؤ�صرات قوية تدل على اأنه �صيتم التوافق عليها. 
واأك���د اأن النظ���ام الفيدرايل لليم���ن �صيوفر ال�ص���روط االأ�صا�صي���ة حلماية احلقوق 
و�صم���ان احلريات واحرتام حق���وق االإن�صان، واإقامة النظ���ام  الدميقراطي والتعددية 
ال�صيا�صي���ة والتداول ال�صلمي لل�صلطة، وجمتمع العدل واملواطنة املت�صاوية، واإقامة دولة 
مدنية حديثة، وحتقيق التنمية ال�صاملة و امل�صتدامة، والإعادة ت�صكيل احلياة ال�صيا�صية 
والعم���ل احلزبي على اأ�ص�س �صليمة، وحتقيق امل�صارك���ة املجتمعية يف االإدارة ال�صيا�صية 
والتنموي���ة لالأقاليم املكونة للدولة الفيدرالية، ون�صوء التناف�س بني االأقاليم يف ا�صاليب 
اإدارة ال�صوؤن العامة املحلية وحت�صني م�صتوى تقدمي اخلدمات لل�صكان، وحتقيق العدالة 

يف توزيع عائدات الرثوات الوطنية.
ثم عر�س القا�صي و�صاح �صلطان القر�صي رئي�س نيابة ا�صتئناف االأموال العامة يف 

حمافظة احلديدة مقدمًا ورقة العمل التي اأعدها حول �صكل الدولة.
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وا�صتعر����س يف تقدمي���ه لورقته اأ�صكال ال���دول، واأنظمة احلكم، قب���ل اأن ي�صتعر�س 
عددًا من اآراء اأع�صاء يف احلوار الوطني وخارجه حول �صكل الدولة.

فرن���ا غامن، نائب رئي�س فريق بناء الدولة يف موؤمتر احلوار الوطني قالت اإن جميع 
املكون���ات طرحت روؤاها حول �صكل وهوي���ة الدولة اليمنية القادم���ة، والنظام االإداري 
وال�صلطة الت�صريعية، م�صرية اإىل اأن حل الق�صية اجلنوبية �صيحدد هوية و�صكل الدولة، 
واأن جمي���ع تلك الروؤى اأجمعت على �صرورة تغي���ري النظام القائم اإىل نظام يقوم على 

مبداأ الالمركزية، واأن يتعزز مبعايري �صارمة من الكفاءة والتخ�ص�س املهني.
 واأ�صافت اأنه مل ي�صل بعد التو�صل اإىل اتفاق معني حول هوية و�صكل الدولة ونظام 
احلكم والنظ���ام االنتخابي وال�صلطة الت�صريعية والنظ���ام االداري وكل ما طرح عبارة 

عن وجهات نظر.
اأم���ا اال�صت���اذ يحيى ال�صعيب���ي ع�صو موؤمتر احل���وار الوطني، فق���ال اإن اأبرز املهام 
املعول���ة على موؤمت���ر احلوار الوطني اخل���روج بد�صتور جديد ي�صتوع���ب امال وتطلعات 
ابناء ال�صعب اليمني وينظم العالقة بني الدولة واملواطن وير�صم مالمح �صكل الدولة .

وذك���ر القا�صي القر�صي اأن هناك راأي اآخر يوؤكد اأن تغيري �صكل الدولة اليمنية يعدُّ 
مطلبًا �صعبي���ًا قبل اأن يكون مطلبًا نخبويًا، فاأن د�صتور الدولة اجلديدة، وفقا للمبادرة 
واآليته���ا التنفيذي���ة؛ �صيت���م اإعداده اإم���ا بتعديل الد�صت���ور احلايل، اأو �صياغ���ة د�صتور 
جدي���د، مرجحًا احتمال اإعداد د�صتور جديد، ليكون نتاج توافق وطني، و�صي�صكل عقد 
اجتماعي���ًا حقيقي���ًا، فالعقد االجتماع���ي اجلديد هو اإ�صراك اجلمي���ع يف قيادة الدولة 
واحلكوم���ة، واإعط���اء دور لل�صباب وامل���راأة ومنظمات املجتمع امل���دين الإدارة الدولة يف 

خمتلف مفا�صلها.
���ل القر�ص���ي اإيجاد عقد اجتماع���ي جديد، يتم مبوجبه ت�صكي���ل د�صتور جديد  وف�صَّ
لدولة فيدرالية مينية يتم التوافق حولها من كافة االأطراف واملكونات ال�صيا�صية، والتي 
اجتمعت على طاولة احلوار الوطني تت�صكل من دولة مركزية، واأقاليم يتم االتفاق على 
كيفي���ة تق�صيمها وفقًا لقاعدة ال �صرر وال �صرار، واأن توجد مرحلة انتقالية ترتاوح بني 
3 – 5 �صنوات ينتقل فيها �صكل الدولة من الدولة الب�صيطة )اجلمهورية اليمنية(؛ اإىل 
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الدولة املركبة الدولة اليمنية الفيدرالية.
وخت���م بالق���ول: "وجهة نظري باأن ه���ذه الدولة هي ال�ص���كل االأن�صب لتعزيز احلكم 

الدميقراطي يف اليمن".
وق���دم الدكتور حممد عب���د احلميد العلوي االأكادميي يف جامع���ة عدن ورقته حول 
"�صكل الدولة االأن�صب لليمن"، وبداأها باالإ�صارة اإىل اأن الق�صية اجلنوبية هي الق�صية 

االأ�صا�صية يف اليمن، ويف موؤمتر احلوار.
وقب���ل اأن يق���دم �صردًا الفك���ر والتاريخ الوح���دوي العربي، اأك���د اأن الفيدرالية عامل 
توحي���د، ولي�ص���ت عامل جتزئة، وقال: "بلغ���ت احلركة من اأجل الوح���دة العربية اأق�صي 
مداه���ا يف اخلم�صينيات من القرن الع�صرين مما ق���اد اإىل اإعالن اندماج م�صر و�صوريا 
يف دول���ة عربية واح���دة هي اجلمهورية العربي���ة املتحدة يف فراي���ر 1958 واأقر جمل�س 
الرملان يف كل دولة هذه اخلطوات، ومتت الدعوة لال�صتفتاء ال�صعبي على الوحدة، ومن 
املالحظ  ان  اليمن مر يف منعطفات تاريخية مظلمة احيكت عليه موؤامرات من الداخل 
واخل���ارج هدفت اأن يتح���ول اليمن اإىل مربع مظلم فيها، وهذا يع���ود اإىل املميزات التي 
تتميز بها اليمن جغرافي���ًا واجتماعيًا واقت�صاديًا و�صيا�صيًا، و التي ت�صكل خطرًا حقيقيًا 
لكثري من الدول، مما ترتب على ذلك عدم وجود تنمية كافية، مقارنة بالتطورات الهائلة 
يف الع���امل، وخا�ص���ة يف دول اجلوار ، ل���ذا نحن نرى اأن احلل للو�ص���ول اإىل �صكل احلكم 

للمرحلة القادمة يتطلب اإمكانيات كبرية على خمتلف اجلوانب، وب�صورة عادلة".
نهاية  يف  الواردة  التو�صيات  اإىل  املوؤمتر  يف  امل�صاركني  اأحال  حديثه  ختام  ويف 
ورقته، والتي ت�صمنت اأن النظام الفيدرايل اأ�صبح من اأجنح االأنظمة يف العامل بحكم 
انت�صاره، واأن الفيدرالية تقود اإىل  حلول عادلة حلاجات �صيا�صية واجتماعية وتاريخية، 
واأن  وامل�صاركة،  واال�صتقالل  الوحدة  وه�ي  بثالثة مظاهر  تتميز  الفيدرالية  الدولة  واأن 
الدولة الفيدرالية ترز اإىل العامل اخلارجي وتتعامل يف عالقاتهتا الدولية وال�صيا�صية 

مع الدول االأخرى كدولة موحدة ب�صيطة.
وق���ال الدكت���ور عبد الكرمي قا�صم رئي����س اجلل�صة اأن الق�صية اجلنوبي���ة ال ينبغي اأن 
تتح���ول اإىل ق�صي���ة لالبت���زاز، واأن على اجلنوبي���ني اأن يرتفعوا عن ممار�ص���ة ردود فعل 
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يدفعهم اإليها النظام احلاكم، وطالب بالعدالة الوطنية قبل حتقيق العدالة االجتماعية.
وطال���ب عبد الرحم���ن بجا�س باحلوار من اأجل اإعادة �صياغ���ة دولة ال يتحكم فيها 
رموز ومراكز احلكم والنفوذ احلالية والتي اأنتجت كل االأو�صاع ال�صيئة، حمذرًا من اأن 

تفكيك البلد على اأ�ص�س فيدرالية قد يوؤدي اإىل متزيق البلد.
وت�ص���اءل اأ�صامة عب���د احلفيظ عن ال�صمانات التي ميك���ن اأن يح�صل عليها النا�س 
من اأجل عدم متزق البلد نتيجة الفيدرالية، وعن االآلية التي ميكن من خاللها �صياغة 
الفيدرالي���ة، وقال: "اليمن عا�ص���ت فيدرالية منذ زمن بعيد، لك���ن الفيدرالية املزمعة 

االآن بحاجة اإىل روؤية علمية.
واأك���د عب���د الرحمن عبد اخلالق اأن هناك حقيقة تعار����س بني خيار فك االرتباط 
يف اجلنوب، وما يجري حاليًا من دعوات حللول اأخرى بينها خيار الفيدرالية، واأن من 
اأبرز اأ�صباب خيار فك االرتباط يف اجلنوب هو موؤمتر احلوار ال�صامل ي�صري يف حماولة 
اإ�ص���الح م���ا اأف�صده النظ���ام، يف حني تق���وم ال�صلطة احلالي���ة مبمار�صة نف����س �صيا�صة 

االإق�صاء التي مار�صتها ال�صلطة ال�صيا�صية ال�صابقة.
وانتقد ال�صعارات والعاطفية التي قال اإنه مل يعد لها مكان اليوم، واأن ال�صعار احلايل 

الذي يتبناه النا�س االآن هو �صعار اأريد وطنًا ودولة ت�صمن يل الكرامة االإن�صانية.
وانتق���د القا�صي نبيل النقيب اأوراق العمل التي قدم���ت يف الدرا�صة لعدم درا�صتها 
الحتاد اجلنوب العرب���ي كنظام فيدرايل وكجزء من التاريخ اليمني، ولعدم مناق�صتها 
ل���كل اأنظمة احلكم ال�صابقة خالل العق���ود املا�صية، لنقول اأن كل هذه االأنظمة ف�صلت، 

ونحن االآن بحاجة اإىل النظام الفيدرايل.
وعر�ص���ت الباحث���ة فاطمة الريا�ص���ي اأن���واع ال���دول الكونفيدرالي���ة، والفيدرالية، 
والب�صيط���ة، وذك���رت خ�صائ�صه���ا وعيوبها، م�ص���رية اإىل �صكل الدول���ة يف اليمن، وما 
يح���دث من جدل وطروحات على ال�صاح���ة اليمنية �صكل الدولة القادم، وما يجري من 
نقا�صات يف موؤمتر احلوار الوطني على وجه اخل�صو�س، حيث االأمور ت�صري نحو اإعادة 
تق�صي���م اليم���ن اإىل جمموعة من االأقاليم املتعددة.  وحذرت م���ن اأن االنتقال املفاجئ 
م���ن نظام املحافظات احلالي���ة، اإىل نظام االأقاليم الكرى، لن يك���ون بالب�صاطة التي 
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ي�صوره���ا البع�س،  واقرتحت اأن تتم عملية اأقلم���ة الدولة اليمنية عر مرحلة انتقالية 
مدته���ا خم�س �صنوات، تبداأ بع���د االنتهاء من �صياغة الد�صت���ور اجلديد باالنتقال اإىل 
نظ���ام ال مرك���زي يف اإطار املحافظات احلالي���ة، مع ت�صحيح اأو�ص���اع املناطق التي مت 

�صمها اإىل حمافظات مل ت�صتطع االن�صجام معها.

>>>
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شكل الدولة األنسب
 لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن

أمين محمد المقطري

وكيل وزارة اإلدارة المحلية
لقطاع الخطط والموازنات
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اأ�ساليب التنظيم االإداري للدول
املركزي���ة والالمركزية اأ�صلوبان للتنظيم االإداري للدولة ولكل من هذين االأ�صلوبني 

فل�صفته واأهدافه.
وتاأخذ الدول احلديثة يف اإدارة �صئونها االإدارية وال�صيا�صية واالقت�صادية والتنموية 

باأي من هذين االأ�صلوبني، اأو جتمع بينهما وفقًا لظروف كل منها.
املركزية االدارية

اأ�صل���وب املركزي���ة االداري���ة يف اإدارة الدول: يقوم عل���ى تركيز ال�صلط���ة والوظيفة 
االإدارية للدولة بيد �صلطة اإدارية واحدة يف عا�صمة الدولة.

بحي���ث متار�س الوظيفة االإدارية يف جميع مناطق الدولة من قبل م�صئولني اداريني 
ميثلون احلكومة املركزية يف العا�صمة دون م�صاركة جمتمعية.

لذلك؛ تق���وم املركزية االدارية على ح�صر �صلطة التقري���ر والبت النهائي يف كافة 
ال�صئون بيد ال�صلطة املركزية يف العا�صمة.

الالمركزية
الالمركزية يف اإدارة الدول اإما اأن تكون:

 ال مركزية اإدارية اأو المركزية �صيا�صية
الالمركزية االإدارية هي:  االإدارة املحلية

والالمركزية ال�صيا�صية هي: الفيدرالية
الالمركزية االإدارية:

نظ���ام يقوم عل���ى توزيع الوظيفة االإداري���ة )التنفيذية( ب���ني احلكومة املركزية يف 
العا�صم���ة، ووح���دات حملية تتمت���ع بال�صخ�صي���ة االعتبارية، ومتار�س ه���ذه الوحدات 
وظائفه���ا واخت�صا�صاته���ا يف النط���اق اجلغ���رايف املر�ص���وم لها حتت اإ�ص���راف ورقابة 

احلكومة املركزية.
الالمركزية االإدارية م�صطلح مرادف لالإدارة املحلية.

-   ماهي الالمركزية التي نريد؟
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ما هو �صكل الدولة التي نن�صدها ؟  -
ه���ل ميكن ا�صتم���رار الدول���ة الب�صيطة وا�صتم���رار العمل بنظ���ام الالمركزية   -

االإدارية؟.    
اأو االأخذ ب�صكل الدولة االحتادية )الفيدرالية(؟.  -

م�ؤمتر احل�ار ال�طني ال�سامل
اأحد اأهم النتائج التي �صتنبثق عن موؤمتر احلوار الوطني ال�صامل حتديد: 

الدولة. �صكل   •
الالمركزية. نوع   •

احلكم. نظام   •
ت��سيح البد منه 

قبل البدء ببيان ال�صكل االأن�صب للدولة يف اليمن يلزم تو�صيح:
ماهي الدولة الب�صيطة، ومباذا  تتميز؟ وما هي �صماتها؟

وم���ا هي الدولة املركبة اأو االحتادية )الفيدرالية( وكيف تن�صاأ؟ وما هي مظاهرها 
و�صلطاتها واخت�صا�صاتها؟ وهل الدولة الفيدرالية اأ�صهل الطرق اإىل االنف�صال؟.

النقاط االآتية ت�صلط ال�صوء ب�صكل مركز ومكثف على هذه الت�صاوؤالت  وتقدم اإجابات لها.
اأنــ�اع الــدول

تنق�ص���م ال��دول م���ن حيث ال�صك��ل الد�صت��وري اإىل نوع���ني: دول ب�صيطة )موحدة(، 
ودول مركبة/ احتادية.

الدولة الب�سيطة )امل�حدة(: 
تتمي���ز بوجود �صلط���ة واحدة تدي���ر �صئونها الداخلي���ة واخلارجية يف اإط���ار �صلطة 

�صيا�صية واحدة، وتخ�صع  لد�صتور واحد وقوانني واحدة.
ال تتجزاأ فيها �صوى الوظيفة االإدارية )التنفيذية( التي تتوزع بني احلكومة املركزية 

والوحدات املحلية.
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ال�صلطة الق�صائية واحدة وتتدرج حماكمها يف الوحدات املحلية و�صواًل اإىل املحكمة 
العليا التي توجد يف العا�صمة.

يف الدولة الب�صيطة: ال�صلطة الت�صريعية واحدة ميلكها جمل�س النواب �صاحب احلق 
يف �ص���ن القوانني التي يخ�ص���ع لها اأفراد ال�صعب جميع���ا، وال ت�صاركه يف هذا احلق اأي 

هيئات حملية.
ال متتل����ك الوح����دات املحلية اأي �صلط����ة �صيا�صية اأو ت�صريعي����ة عامة يف مواجهة 

ال�صلطة املركزية.
ال�صلط���ة املركزية ت�صتطي���ع يف اأي وقت اإلغاء الوحدات املحلي���ة اأو دجمها اأو تغيري 

حدودها اأو اخت�صا�صاتها اأو �صلطاتها االإدارية.
اأمثلة للدولة الب�سيطة )امل�حدة(

فرن�ص���ا- تركيا – اليابان - جميع الدول العربي���ة )با�صتثناء العراق – ال�صودان- 
جزر القمر - االإمارات العربية املتحدة(.

الدولة املركبة اأو )االحتادية / الفيدرالية(
تن�ص������اأ من خ�����الل احت�اد ع��دد م�ن الدوي�����الت اأو االأقالي�����م اأو الواليات وتقوم 
على اأ�صا�س جتزئ����ة ال�صلطة ال�صيا�صية واالإدارية بني الدولة االحتادية واالأقاليم اأو 

الواليات املكونة لها.
ل���كل اإقلي���م اأو والية �صلط���ات: ت�صريعي���ة وق�صائية وتنفيذية، يف ح���ني يكون للدولة 

االحتادية -اأي�صا- د�صتورها اخلا�س و�صلطاتها الت�صريعية والق�صائية والتنفيذية.
ماذا تعني كلمة ”الفيدرالية“؟

كلمة "التينية" معناها: اتفاق بني طرفني اأو اأكرث اأو ميثاق اأو حتالف اأو عقد
يف جم���ال القان���ون ال���دويل: االتفاق املرم ب���ني دولتني اأو اأكرث اأو قي���ام احتاد بني 

اأقاليم اأو واليات اأو مقاطعات فاإن هذا االتفاق ي�صمى:” احتادًا فيدراليًا”
اأقرب ترجمة لكلمة )الفيدرالية( هي "االحتاد".
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تعريف الدولة الفيدرالية
دول���ة واحدة ت�صم كيان���ات د�صتورية متعددة لكل منه���ا نظامها القانوين اخلا�س، 
وا�صتقالله���ا الذات���ي، وتخ�ص���ع يف جمموعها للد�صت���ور االحتادي املن�ص���ئ لها واملنظم 

لبنائها القانوين وال�صيا�صي واالإداري.
مفاهيم للفيدرالية

الفيدرالي���ة: �ص���كل من اأ�صكال احلكم تك���ون فيه ال�صلط���ات وال�صالحيات مق�صمة 
د�صتوريًا بني حكومة مركزية احتادية ووحدات حملية )اأقاليم اأو واليات(.

الفيدرالي���ة: احتاد اختياري، وتعاي�س م�صرتك بني �صعب واحد يف اأقاليم اأو واليات 
متعددة بحيث تكون نتيجة هذا االحتاد دولة واحدة هي الدولة االحتادية/ الفيدرالية.
ال���دول الفيدرالية عل���ى م�صتوى العامل 28دولة يقيم فيه���ا حوايل 40 %من جمموع 

�صكان العامل.
1-الواليات املتحدة االمريكية      8 – �صوي�صرا   15-اأملانيا                22-اثيوبيا     

2- رو�صيا االحتادية                9- الهند         16-املك�صيك            23-النم�صا
 3– البو�صنة والهر�صك        10- بلجيكا       17-جنوب اإفريقيا    24 -كندا

4- االإمارات العربية املتحدة    11-ماليزيا      18-اأ�صبانيا              25- ال�صودان
5- الكونغو الدميقراطية        12-باك�صتان     19-فنزويال             26-باالو       
6- ميكروني�صيا املتحدة         13 -الرازيل     20-نيجرييا        27 -جزر القمر

7–�صانت كيت�س ونيفي�س        14-االأرجنتني   21-ا�صرتاليا           28-العراق
هل للفيدرالية �صكل تطبيقي واحد �صالح لكل زمان ومكان ميكن اأن تاأخذ به اأنظمة 

احلكم يف العامل ؟
تختل���ف ال���دول الفيدرالي���ة يف د�صاتريه���ا وع���دد الوح���دات املكونة له���ا واأ�صولها 
التاريخي���ة وتوزي���ع ال�صلط���ات فيه���ا، باخت���الف الظ���روف الثقافي���ة واالجتماعي���ة 

واالقت�صادية وال�صيا�صية التي اأدت اإىل  تاأ�صي�صها.
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كيف تن�ساأ الدولة االحتادية )الفيدرالية(؟
باإحدى طريقتني:       

االأوىل: طريقة االن�سمام: 
-  اأي االن�صم���ام االختي���اري بني ع���دة دول م�صتقلة، اأو بني والي���ات، اأو اأقاليم اإىل 
بع�صه���ا؛ بحيث تتنازل كل منها عن �صلطاته���ا اخلارجية وبع�س �صلطاتها الداخلية ثم 
تتوح���د ثانية لت�صكل الدول���ة االحتادية )الفيدرالية( على اأ�صا����س الد�صتور الفيدرايل 

الذي يقيم احتادًا نابعًا من ر�صاها واإرادتها يف العي�س امل�صرتك.
- اأغل���ب واأعرق الدول الفيدرالية ن�صاأت وفقًا لهذه الطريقة، مثل: اأملانيا والواليات 

املتحدة االأمريكية و�صوي�صرا ودولة االإمارات العربية املتحدة.
الثانية: طريقة التفكك اأو اإعادة الرتتيب: 

اأي تفكك اأو اإعادة ترتيب دولة ب�صيطة )موحدة( بحيث ت�صري دولة احتادية مكونة 
من عدة واليات اأو اأقاليم اأو مقاطعات.

من اأمثلة الدول التي ن�صاأت وفقًا لهذه الطريقة:
 الرازيل - العراق - الهند - املك�صيك - االأرجنتني

مظاهر الدولة الفيدرالية
تتميز الدولة الفيدرالية بثالثة مظاهر رئي�صية هي:  

ال�حــــدة:
وتعن���ي اأن الدول���ة الفيدرالية تظهر يف نظر القانون ال���دويل ويف عالقاتها الدولية 
م���ع الدول االأخرى كدولة ب�صيطة، متل���ك وحدها ال�صخ�صية الدولية وتتحمل امل�صئولية 

الدولية عن الواليات اأو االأقاليم املكونة لها.
وم���ن مظاهر هذه الوحدة اأي�صًا عدم ق���درة االأقاليم اأو الواليات على االنف�صال اأو 

االن�صحاب من جانب واحد ما مل يت�صمن الد�صتور االحتادي ذلك.
كل  الد�صات���ري االحتادية تقريب���ًا توؤكد على وحدة كيان الدول���ة الفيدرالية، ومتنع 
االنف�صال، وال متلك االأقاليم حق االنف�صال عن الدولة الفيدرالية من جانب واحد ما 
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مل يتم تثبيت هذا احلق يف الد�صتور االحتادي.
اال�ستقــــالل: 

اأن يك���ون للوح���دات املكونة للدول���ة االحتادية �صلطاته���ا الد�صتوري���ة امل�صتقلة عن 
ال�صلطات الد�صتورية االحتادية.

امل�ســاركـــة: 
وتعن���ي م�صارك���ة االأقاليم اأو الوالي���ات يف تكوي���ن املوؤ�ص�صات واالأجه���زة االحتادية 

باعتبارها الكيانات الد�صتورية التي تقوم عليها الدولة الفيدرالية.
امل�صاركة يف تعديل الد�صتور االحتادي.

السلطات الدستورية للدولة الفيدرالية.

اأواًل: ال�سلطة الت�سريعية الفيدرالية:  
للدولة الفيدرالية �صلطتها الت�صريعية العليا التي مُتثل دولة االحتاد وتقوم بالوظيفة 

الت�صريعية يف كافة ال�صئون الداخلة يف اخت�صا�صها.
ما ي�صدر عن هذه ال�صلطة من ت�صريعات يكون ملزمًا جلميع �صكان الدولة الفيدرالية.

يف معظم د�صاتري الدول الفيدرالية تتكون ال�صلطة الت�صريعية من جمل�صني:
املجل�س االأول:  جمل�س الن�اب الفيدرايل:

ويتم انتخ���اب اأع�صائه انتخابًا مبا�صرًا من املواطنني، وت���وزع مقاعده على اأ�صا�س 
ع���دد ال�صكان يف الوحدات املحلي���ة، لذلك، يتفاوت عدد االأع�صاء من اإقليم الآخر وفقًا 

لعدد �صكان كل منها.
املجل�س الثاين:

جمل�س التمثيل االإقليمي ويقوم عل��ى اأ�ص��ا�س التمثيل املت�ص�اوي يف عدد االأع�صاء.  -
اأي اأن كل اإقلي���م ميث���ل بعدد مت�صاو من االأع�صاء بغ����س النظر عن م�صاحة اأو   -

عدد �صكان كل اإقليم.
احلكم���ة م���ن امل�ص���اواة يف التمثيل هدفه���ا تبديد ما ق���د يتولد م���ن خوف اأو   -
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هواج����س لدى االأقاليم ال�صغ���رية؛ من اأن تتعر�س للظل���م اأو االإق�صاء ب�صبب 
نفوذ اأو هيمنة االأقاليم ذات الكثافة ال�صكانية الكبرية.
ال ي�صرتط التمثيل املت�صاوي يف بع�س التجارب الدولية.  -

ثانيا: ال�سلطة التنفيذية الفيدرالية:  
للدول���ة الفيدرالية �صلطتها التنفيذية املركزية، ويختل���ف تركيبها باخت�الف �صك�ل 

نظ��ام احلك��م الذي تاأخ���ذ به الدول��ة الفيدرالي��ة )نظام رئا�صي اأو برملاين(.
ثالثا:ال�سلطة الق�سائية الفيدرالية:

ومتثله���ا املحكمة العليا االحتادية وهي هيئة د�صتوري���ة حمايدة وم�صتقلة، من اأبرز 
مهامها :

واالأنظمة القوانني  د�صتورية  على  • الرقابة 
الد�صتور ن�صو�س  • تف�صري 

الفيدرالية القوانني  تطبيق  عن  تن�صاأ  التي  الق�صايا  يف  • الف�صل 
اأو تن���ازع االخت�صا�ص���ات التي تن�ص���اأ بني احلكومة  • الف�ص���ل يف املنازع���ات 

الفيدرالية والوحدات املكونة لها
• الف�ص���ل يف تنازع االخت�صا�س بني الهيئ���ات الق�صائية االحتادية والهيئات 

الق�صائية يف الوحدات املكونة لالحتاد
اخت�سا�سات ووظائف الدولة الفيدرالية

تختل���ف الد�صات���ري الفيدرالي���ة يف توزي���ع االخت�صا�ص���ات وامله���ام ب���ني احلكومة 
الفيدرالية والواليات اأو االأقاليم املكونة لها.

ال توجد �صيغة موحدة يتم اتباعها لتوزيع هذه االخت�صا�صات.
معظم الد�صاتري الفيدرالية اتبعت يف توزيع االخت�صا�صات بني احلكومة الفيدرالية 

ومكوناتها )االأقاليم (طريقة تقوم على:
حتديد اخت�صا�صات ال�صلطات املركزية الفيدرالية على �صبيل احل�صر يف الد�صتور 

ويرتك باقي االخت�صا�صات لالأقاليم.
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اخت�سا�سات ووظائف الدولة الفيدرالية
اأهم االخت�صا�صات احل�صرية للدولة الفيدرالية كما وردت يف بع�س الد�صاتري الفيدرالية:
ال�صئ���ون اخلارجي���ة: مث���ل: عق���د املعاه���دات واالتفاقيات الدولي���ة وتعيني   -

اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي.
�صئ���ون الدفاع :مثل اإن�صاء واإدارة القوات امل�صلحة واجلي�س الوطني واإعالن   -

احلرب واإن�صاء واإدارة جهاز املخابرات الوطني  وال�صرطة االحتادية.. 
الف�ص���ل يف املنازع���ات والق�صايا التي ته���م الدول���ة الفيدرالية عن طريق   -

املحكمة العليا الفيدرالية
�صئون اجلن�صية والتجني�س وق�صايا االإقامة لالأجانب وحق اللجوء ال�صيا�صي.  -

رقابة ال�صلطة الت�صريعية على املالية العامة للدولة الفيدرالية.  -
الريد واالت�صاالت وال�صكك احلديدية الفيدرالية والنقل واملالحة اجلوية.  -

�صئون اجلمارك.  -
العام���ة  وال�صيا�ص���ة  اخلارجي���ة  التج���ارة   -

االقت�صادية
املوا�صفات واملكاييل واالأوزان واملقايي�س..  -

اإ�صدار العملة.  -
اإن�صاء البنك املركزي االحتادي واإدارته.  -

حماي���ة حق���وق امللكي���ة ال�صناعيةوحق���وق   -
املوؤلفني والن�صر.

نظم االنتخابات العامة االحتادية.  -
�صيا�صات االقرتا�س من اخلارج والتوقيع عليها.  -

االأقاليم اأو ال�اليات املك�نة للدولة الفيدرالية
-  لكل اإقليم اأو والية �صلطات حملية: ت�صريعية وتنفيذية وق�صائية.

لكل اإقليم اأو والية د�صتور خا�س )وفقًا لتجارب معظم الدول الفيدرالية(.  -
ال�صلطة الت�صريعية املحلية لالإقليم اأو الوالية.  -

مواطنوا الدولة 
الفيدرالية يف خمتلف 
اأقاليم الدولة 
يتمتعون بجن�ضية 
واحدة هي جن�ضية 
الدولة الفيدرالية، 
وهذا الخت�ضا�ص 
من�ضو�ص عليه يف كل 
الد�ضاتري الفيدرالية.
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تتكون من جمل�صني: 
جمل�س نواب االإقليم اأو الوالية.

جمل�س التمثيل املحلي /�صورى/ االإقليم اأو الوالية.
)يف بع�س التجارب الدولية يكون جمل�صًا واحدًا فقط(.

مهام ال�سلطة الت�سريعية املحلية: 
�ص���ن القوانني املحلية يف كافة ال�صئون املحلية دون   -
رقابة اأو و�صاي���ة اأو اإ�صراف من الدولة االحتادية، 

ومبا ال يتعار�س مع اأحكام  الد�صتور االحتادي.
ال�سلطة التنفيذية )احلك�مة املحلية لالإقليم اأو ال�الية(

تتكون من رئي�س وزراء االإقليم اأو الوالية وعدد حمدد من الوزراء املتخ�ص�صني   -
يف جماالت اخلدمات وال�صئون املحلية.

يتم اختيار رئي�س وزراء االإقليم من قبل ال�صلطة الت�صريعية املحلية يف جتارب   -
بع�س الدول الفيدرالية.

ال�سلطة الق�سائية لالإقليم اأو ال�الية.
لكل اإقليم اأو والية نظام ق�صائي خا�س ي�صمل املحاكم بكافة درجاتها.  -

يت���وىل تطبيق القوان���ني ال�صادرة عن ال�صلط���ة الت�صريعية املحلي���ة والقوانني   -
االحتادية.

امل�ارداملالية يف الدولة الفيدرالية.
العدي���د من ال���دول الفيدرالية حتدد يف  د�صاتريه���ا اأ�ص�س وقواعد تخ�صي�س   -
املوارد املالية والطبيعية، كماحتدد الد�صاتريالفيدرالية طريقة جباية االأموال 
واإنفاقه���ا وتقا�صمه���ا اأو توزيعه���ا بني احلكوم���ة االحتادية والوح���دات املكونة 

لها)الواليات او االأقاليم(.
هل الفيدرالية تنا�سب فقط الدول الكبرية ؟

الفيدرالي���ة قابلة للتطبيق يف الدول الكبرية وال�صغرية على حد �صواء، ولي�س املهم 

يتم اختيار رئي�ص 
وزراء القليم 
من قبل ال�ضلطة 
الت�ضريعية املحلية يف 
جتارب بع�ص الدول 
الفيدرالية.
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م�صاح���ة الدول���ة اأو عدد �صكانها، اإمن���ا االعتبارات ال�صيا�صية واالداري���ة والتنموية هي 
االأكرث اأهمية.

مثال على ذلك :
)21األف(. ال�صكان  )460كم2(  امل�صاحة  فيدرالية:  دولة  باالو  •  دولة 

)174مليون(.  ال�صكان  كم2(  امل�صاحة)8.5مليون  فيدرالية:  دولة  •  الرازيل  
األف(.  580( ال�صكان  )1862كم2(   امل�صاحة  فيدرالية:  دولة  القمر  •  جزر 

قواعد هامة 
د�صاتريها  اإثيوبيا( متنع يف  )با�صتثن���اء  العامل  الفيدرالية يف  ال���دول  جميع   •

�صراحة اأو �صمنًا انف�صال اأي من مكوناتها من طرف واحد.
ثري  ما  ع���ادة   الفيدرالية  ال���دول  واح���د يف  االنف�ص���ال من طرف  اإع���الن   •

النزاعات واال�صطرابات واحلروب.
الفيدرالية هي  الدول  التي تطرح يف عدد حمدود من  باالنف�صال  املطالب���ة   •
حم���اوالت خ���ارج نط���اق الد�صات���ري، وال حت�صل عل���ى اعرتاف م���ن املجتمع 

الدويل اأو تعاطف ال�صعوب.
الفر�صة  الإتاح���ة  الفيدرالية  ال���دول  وامل�صروع���ة يف كل  الوحي���دة  الطريق���ة   •
النف�ص���ال اأي م���ن مكون���ات الدول���ة الفيدرالية ه���و الن����س يف الد�صتور على 
ذل���ك، ومن الناحي���ة العملية االنف�صال يتطلب اأغلبي���ة وموافقات عديدة من 

ال�صلطات الت�صريعية االحتادية واملحلية باالإ�صافة اىل اال�صتفتاءات.
النظام االحتادي )الفيدرايل( يكبح حكم الفرد عن طريق توزيع ال�صلطات   •
الد�صتوري���ة وعمليات �صن���ع القرار ب���ني الدولة االحتادية والوح���دات املكونة 

لها )االأقاليم او الواليات(.
الدول الفيدرالية التي تتكون من )2�3 ( وحدات اأو مكونات اأو اأق�صام، هناك   •
احتم���االت اأن ت�صه���د حاالت من ع���دم اال�صتقرار والنزاع���ات واال�صطرابات 
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و�صعوبات يف االإدارة، وفقا للتجارب واخلرة الدولية.
املا�صية  عاما  ال�60  خالل  انف�صال  م�صاكل  فيها  حدثت  فيدرالية  دول   •
. 1920م  منذ  اإقليمني  من  مكونة  احتادية  دولة  كانت  ت�صيكو�صلوفاكيا:   •

عند تفكك املنظومة اال�صرتاكية يف مطلع ت�صعينات القرن املا�صي ا�صطربت   •
االأو�ص���اع يف ه���ذه الدول���ة وثار ج���دل ح���ول �ص���رورة �صياغة د�صت���ور جديد 

لت�صحيح العالقات املختلة وامل�صاكل املرتاكمة.
ب���ني قيادت���ي االإقليمني عل���ى االنف�صال  اأول يناي���ر1993م مت االتف���اق  ويف   •

ال�صلمي اإىل دولتني: ت�صيكيا  و�صلوفاكيا بدون ا�صتفتاء وبدون نزاع.
دول فيدرالية حدثت فيها م�ساكل انف�سال خالل ال60عاما املا�سية :

انف�صاال(. )لي�س  املاليزي  االحتاد  من  �صلميًا  �صنغافورة  طرد   •
منه. جزء  �صنغافورة  وكانت  1963م  عام  املاليزي  االحتاد  تكون   •

املاليزية. الواليات  وبقية  �صنغافورة  �صلطات  بني  م�صتمرة  خالفات  ظهرت   •
يف عام 1965قررت الواليات املاليزية طرد �صنغافورة من االحتاد املاليزي.  •

املا�صية  عاما  ال60  خالل  انف�صال  م�صاكل  فيها  حدثت  فيدرالية  دول   •
كتلتني كبريتني  اأو  م���ن وحدتني  ن�صاأت عام 1947م  دولة احتادية  باك�صت���ان:   •
غ���ري مت�صلتني حيث تف�ص���ل بينهما اأرا�س هندية مب�صاف���ة )1600 كم ( هما: 

باك�صتان ال�صرقية )بنجالد�س( وباك�صتان الغربية )دولة باك�صتان احلالية(.
ب�صبب م�صكالت وخالفات ن�صاأت بني االإقليمني اأعلن اإقليم باك�صتان ال�صرقية   •
االنف�ص���ال من طرف واحد ع���ام 1971م ثم ا�صتعلت احل���رب االأهلية بينهما 

ملدة اأ�صبوعني. 
أما بعد..

بعد كل ما مت بيانه �سابقًا ب�ساأن: 
�صكل الدول���ة الب�صيطة والدولة املركب���ة اأو االحتادي���ة )الفيدرالية(،والالمركزية 
االإدارية )االدارة املحلية (اأو الالمركزية ال�صيا�صية )الفيدرالية(، ينبغي تقدمي ت�صور 
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حول ال�صيغة اجلديدة للدولة اليمنية التي ت�صمن املواطنة املت�صاوية، والتوزيع العادل 
لل���رثوة، وحتقق العدالة االجتماعية وامل�صاركة ال�صعبي���ة، وذلك على النحو املو�صح يف 

النقاط االآتية:
ما ه� االأ�سل�ب االأن�سب الإدارة الدولة يف اليمن؟

يف  والتنمية  واملجتمع  الدولة  �صئون  اإدارة  يف  واملتخلف���ة  التقليدية  االأ�صاليب   •
اليمن اخفقت وجنم عنها م�صاكل مزمنة تراكمت طوال ال�صنوات املا�صية.

اليمنية لديها روؤى وت�ص���ورات لنوع الالمركزية،  ال�صيا�صي���ة  القوى  معظ���م   •
و�ص���كل الدولة قدمت ملوؤمت���ر احلوار الوطني ال�صامل، وهن���اك موؤ�صرات قوية 

تدل على اأنه �صيتم التوافق عليها. 
وكافة  ونظام احلكم  الدولة  �ص���كل  د�صتور جديد يحدد  �صيعد  لذلك  ووفق���ًا   •

مالمح الدولة املدنية احلديثة.
اإداريًا و�صيا�صيًا وتنمويًا الأنه  نظام املركزية االدارية: جرب يف اليمن وف�صل   •

انتج �صلطة اال�صتبداد واأوجد جهازًا اإداريًا مرتهاًل وك�صيحًا وبريوقراطيًا.
ال�صلطة املحلية اعرت�صته  قان���ون  به  الذي جاء  نظ���ام الالمركزية االدارية   •
عقبات كث���رية وحمبطة من �صنع العديد من قي���ادات االأجهزة املركزية التي 

قاومت هذا النظام بكل االأ�صاليب.
نظ���ام الالمركزية االإدارية يعاين م���ن اختالالت عديدة يف الواقع العملي،   •
واأي عملي���ة ترمي���م اأو حت�صني لهذا النظ���ام مل تعد جمدي���ة و�صتكون م�صيعة 

للوقت واملال.
اأنها فقط احلري�صة  العديد من االأجهزة املركزية يف اليمن ما تزال تعتقد   •

على الوطن وعلى االأموال العامة.
تبقى  اأن  يجب  املحلية  ال�صئون  واإدارة  والتنموي���ة  االإدارية  ال�صالحيات  واإن   •
بيده���ا يف املرك���ز، والمتن���ح للمحليات، رغ���م وجود قان���ون لل�صلط���ة املحلية 
�صدرع���ام2000م، مبوجبه نقلت �صالحيات واخت�صا�صات اإدارية ومالية اإىل 

املحليات؛ لكن جرى تعطيل نقل بع�س ال�صالحيات حتت مررات كثرية.
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اليمن  ال�صيا�صية والنخب واملفكرين يف  القوى  ي�صبه االإجماع بني  هن���اك ما   •
على اأن :

الدولة الب�صيطة التي جنمت عن الوحدة االندماجية تعر�صت لهزات عنيفة   •
وا�صطراب���ات �صيا�صية طوال العقدين املا�صيني، وف�ص���ل النظام ال�صيا�صي يف 

حتقيق الغايات الوطنية التي طاملا حلم بها ال�صعب اليمني.
اإرادة متخذي  نظ���ام االإدارة املحلي���ة واج���ه �صعوبات جم���ة ب�صبب �صع���ف   •
الق���رار وف�صادهم، م���ا اأدى اإىل اإجها�س هذا النظ���ام يف الو�صول اإىل غاياته 

يف النهو�س بالتنمية ال�صاملة واملتوازنة.
ما ه� �سكل الدولة االأن�سب لليمن؟

والفعاليات  ال�صيا�صي���ة  الق���وى  ب���ني معظم  قبواًل  يلقى  ال���ذي  الدولة  �ص���كل   •
االجتماعي���ة حالي���ًا يف اليم���ن ه���و �ص���كل الدول���ة االحتادي���ة )الفيدرالية (، 
الأن ه���ذا ال�ص���كل يتالءم مع املتغ���ريات التي حدثت وي�صتوع���ب اأهداف الثورة 

ال�صبابية ال�صعبية ال�صلمية ثورة11  فراير2011م.
الدول���ة  الإدارة  وتنم���وي  و�صيا�ص���ي  اإداري  نظ���ام  الفي���درايل  النظ���ام  •  الأن 
واملجتم���ع، مينع احتك���ار ال�صلطة والرثوة، وي�صمن مب���داأ م�صاركة االأقاليم يف 

قرارات الدولة الفيدرالية، كما ي�صمن اال�صتقرار ويحقق التنمية املتوازنة.
النظام الفيدرايل اأف�صل اخليارات حلل ال�صراعات القائمة وجتنيب اليمن   •

خيارات قد تكون �صديدة ال�صوء. 
؟ االأن�صب  هو  الفيدرايل  النظام  ملاذا   •

االأ�صا�صية: ال�صروط  يوفر  الفيدرايل  النظام  الأن   •
االإن�صان. حقوق  واحرتام  احلريات  و�صمان  احلقوق  حلماية   •

الإقامة النظام  الدميقراطي والتعددية ال�صيا�صية والتداول ال�صلمي لل�صلطة.  •
املت�صاوية. واملواطنة  العدل  جمتمع  الإقامة   •

حديثة. مدنية  دولة  الإقامة   •
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امل�صتدامة. و  ال�صاملة  التنمية  لتحقيق   •
االأن�صب؟ هو  الفيدرايل  النظام  ملاذا   •

االأ�صا�صية: ال�صروط  يوفر  الفيدرايل  النظام  الأن   •
�صليمة. اأ�ص�س  على  احلزبي  والعمل  ال�صيا�صية  احلياة  ت�صكيل  الإعادة   •

املكونة  والتنموية لالأقاليم  ال�صيا�صية  االإدارة  امل�صاركة املجتمعية يف  لتحقيق   •
للدولة الفيدرالية.

اإدارة ال�صوؤن العامةاملحلية وحت�صني  اأ�صاليب  لقيام التناف�س بني االأقاليم يف   •
م�صتوى تقدمي اخلدمات لل�صكان.

الوطنية. الرثوات  عائدات  توزيع  يف  العدالة  لتحقيق   •

>>>
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شكل الدولة األنسب
 لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن
)من وجهة نظر حقوقية(

 وضاح سلطان أمين القرشي

رئيس نيابة استئناف األموال العامة
محافظة الحديدة
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اإن الدول���ة ه���ي عب���ارة عن جمموعة م���ن االأفراد ميار�ص���ون ن�صاطهم عل���ى اإقليم 
جغ���رايف حمدد، ويخ�صعون لنظام �صيا�ص���ي معني يتوىل �صوؤون الدولة، وت�صرف الدولة 
عل���ى اأن�صط���ة �صيا�صي���ة واقت�صادي���ة واجتماعية مبا يه���دف اإىل تقدمه���ا وازدهارها 
وحت�ص���ني م�صت���وى حياة االفراد فيه���ا. وينق�صم العامل اإىل جمموع���ة كبرية من الدول 

تختلف اأ�صكالها واأنظمتها ال�صيا�صية.
وبالتالي فإن ألي دولة ثالثة أركان ال تقوم إال باجتماعها وهي:

1 – ال�سعب
يعد ال�صعب من اأهم عنا�صر الدولة بغ�س النظر عن عدد اأفراده.

2 - االإقليم: 
ال ميكن قيام دولة بدون اإقليم ثابت وحمدد بغ�س النظر عن م�صاحته. 

ُم االإقليم اإىل االآتي: )االأر�صي – املائي – اجلوي( ويق�صَّ
3 - ال�سلطة ال�سيا�سية:

وه����ي الهيئ����ة احلاكمة الت����ي تكون مهمته����ا االإ�صراف عل����ى االإقلي����م وال�صعب، 
ومتار�����س �صلطته����ا و�صيادتها واح����رتام القوانني، وحتافظ عل����ى وجودها ومتار�س 

وظائفها لتحقيق اأهدافها.
وبعد تعريفنا لكلمة دولة، فاإننا �صننتقل اإىل ما نود اأن نتطرق اإليه ب�صكل تف�صيلي، 
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اأال وه���ي اأ�صك���ال الدول���ة الت���ي �صنخت���ار منه���ا �ص���كاًل ممي���زًا ينا�صب تعزي���ز احلكم 
الدميقراطي يف اليمن.

بع���د اأن مرت اليمن مبنعطف���ات تاريخية هامة و�صواًل اإىل الثورة ال�صبابية ال�صعبية 
واملبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية والتوافق الوطني، وما نتج عن ذلك من خمرجات 
منه���ا موؤمت���ر احلوار الوطن���ي الذي قدمت في���ه اأكرث م���ن روؤية وطنية م���ن االأحزاب 
واملكونات ال�صيا�صية عن �صكل الدولة اليمنية القادمة، فمنهم من يرى اأن تبقى الدولة 
كم���ا ه���ي، دولة ب�صيط���ة، ومنهم من ي���رى اأن �صكل الدول���ة ينبغي اأن يتغ���ري اإىل دولة 
فيدرالية، وهناك من يرى تغيري نظام احلكم من نظام رئا�صي اإىل نظام برملاين، ومل 
جن���د اأي طرح عن النظام الكونف���درايل، وما زالت جميع الروؤى ال�صيا�صية فوق طاولة 
احل���وار الوطني قيد النقا�س امل�صتفي�س، كٌل يديل بدلوه، ومل يتم حتى االآن الف�صل يف 

�صكل الدولة القادم، بل تقاربت وجهات النظر حول �صكل الدولة الفيدرالية.
وك���ون اليمنيون ي�صعون اإىل اإيجاد كياٍن مديٍن م�صتقل يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم 
يف بن���اء دولة مدنية دميقراطية مبنية على اأ�ص�س امل�ص���اواة والعدالة االجتماعية؛ فقد 
انطلقن���ا من التق�صيم الذي حدده فقهاء القانون ال���دويل العام من حيث ال�صيادة اإىل 

دول كاملة ال�صيادة، ودول ناق�صة ال�صيادة.
فال���دول كاملة ال�صي���ادة هي تلك التي ال تخ�صع �صيادته���ا ل�صلطان اأي دولة اأخرى، 
وه���ي تتمتع با�صتقالل تام يف مبا�ص���رة �صوؤونها الداخلية واخلارجي���ة، ومن ثم فهي ال 

تخ�صع الأي رقابة اأو اإ�صراف دولة اأو منظمة اأجنبية عليها.
وال���دول ناق�صة ال�صيادة ه���ي التي ال تتمتع بكافة اخت�صا�ص���ات الدولة االأ�صا�صية، 
ويك���ون ذلك يف الع���ادة نتيجة تدخل دولة اأو دول اأجنبي���ة يف �صوؤنها ومبا�صرتها لبع�س 

االخت�صا�س كما يف حالة ) احلماية – التبعية – الو�صاية – االنتداب(.
م فقهاء القان�ن الد�ست�ري الدول من حيث ال�سكل اإىل: كما ق�سَّ

)ب�صيطة(      موحدة  •  دول 
– كونفدرالية(. )احتادية()فيدرالية  مركبة  •  دول 
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وه���ذا التق�صيم الد�صتوري ال يقوم على اأ�صا�س مدى �صيادة الدولة على اإقليمها من 
حيث الكمال اأو النق�صان؛ بل يقوم على اأ�صا�س تركيبة ال�صلطة فيها.

اأواًل: الدول الب�سيطة )امل�حدة(: 
وه���ي التي تنفرد �صلطة واحدة باإدارة �صوؤونها الداخلية واخلارجية فتكون ال�صيادة 
فيه���ا موح���دة لها �صاحب واحد هو ال�صعب، ولها د�صتور واح���د يطبق على كافة اأرجاء 
اإقلي���م الدولة، فال�صلطة الت�صريعية واحدة ميلكها جمل�س النواب �صاحب احلق يف �صن 
القوانني التي يخ�صع لها ال�صعب وال ت�صاركه يف هذا احلق اأي هيئات حملية، وال متتلك 
الوح���دات املحلي���ة اأي �صلطة �صيا�صية اأو ت�صريعية عام���ة يف مواجهة ال�صلطة املركزية، 
فال�صلط���ة املركزية ت�صتطي���ع يف اأي وقت اإلغاء هذه الوحدات ب���اأي �صكل، وتتميز اأي�صًا 
باأنها ال تتجزاأ فيها �صوى الوظيفة االإدارية التنفيذية التي تتوزع بني احلكومة املركزية 
والوحدات املحلية، كما اأن ال�صلطة الق�صائية واحدة ينظمها القانون، وتندرج حماكمها 
يف الوحدات املحلية و�صواًل اإىل املحكمة العليا التي توجد يف عا�صمة الدولة املركزية.

مثل: فرن�صا واالأردن وغريها
اإن اأغل���ب دول الع���امل تع���دُّ دواًل ب�صيط���ة وعددها 164 دولة من جمم���وع 192 دولة 

ع�صوة يف االأمم املتحدة، وعدد الدول االحتادية الفيدرالية 28 دولة.
ثانيًا: الدولة املركبة )االحتادية/ الفيدرالية(

الفيدرالية تعني لغة "عهد" اأو "اتفاق"
تتاأل���ف الدولة االحتادية من احت���اد دولتني اأو اأكرث وفقًا لد�صتور اأو اتفاقية لتحقيق 
اأهداف م�صرتكة مع خ�صوع الدول الداخلية يف االحتاد حلكومة م�صرتكة تتوزع مبوجبها 

م�صوؤوليات احلكم يف الدولة االحتادية.
ومن امثلة اجلمه�ريات الفيدرالية:

الواليات املتحدة االمريكية 50 والية.  )1
املك�صيك 31 والية.  )2
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الرازيل 26 والية.  )3
االأرجنتني 23 اإقليمًا.  )4

اأملانيا 16 بونز �صالنزر.  )5
اأ�صرتاليا 6 واليات.  )6

�صوي�صرا 26 كانتون.  )7
النم�صا 9 مناطق.  )8
بلجيكا منطقتني.  )9

رو�صيا 21 جمهورية.  )10
الهند 28 والية.  )11

كندا 10 اأقاليم.  )12
اإثيوبيا 9 مناطق.  )13

جزر القمر 3 جزر.  )14
العراق18حمافظة ومن �صمنها كورد�صتان.  )15

نيجرييا 36 والية.  )16
ماليزيا 13 والية.  )17

باك�صتان 4 اأقاليم.  )18
اأبرز اأ�سكال الدولة االحتادية:

اأواًل: االحتادي )الفيدرايل(
ين�ص����اأ هذا االحتاد من اندماج جمموعة من ال����دول اأو الواليات يف دولة واحدة 
لهدف حتقيق م�صالح م�صرتكة، وذلك مبوجب د�صتور توافق عليه كل دول االأع�صاء 
وي�صبح النظام االأ�صا�صي للدول����ة اجلديدة املنبثقة عنه، وتفقد الدول اأو الواليات 
الت����ي تنظ����م لالحت����اد �صخ�صيتها الدولي����ة و�صيادتها اخلارجي����ة يف حني تنح�صر 
�صلطته����ا يف الق�صاي����ا الداخلي����ة كاخلدمات ال�صحي����ة والتعليمية والنق����ل واإقامة 
م�صاريع اقت�صادية واجتماعية كجباية ال�صرائب املحلية ومن اأمثلته: اأمريكا ودولة 

االمارات العربية املتحدة واأ�صرتاليا.
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     ومن اأبرز خ�سائ�س االحتاد الفيدرايل:
رئي�س واحد وحكام واليات اأو اأقاليم.  •

�صيا�صة خارجية واحدة.  •
حكومة مركزية وحكومات حملية.  •

جي�س وطني واحد.  •
د�صتور واحد ود�صاتري وقوانني حملية ال تتعار�س مع الد�صتور الفيدرايل.  •

رمز ون�صيد وطني واحد وجن�صية واحدة.  •
ثانيًا: االحتاد )الك�نفدرايل(:

    يقوم هذا االحتاد بني دولتني اأو اأكرث، ويكون مبنيًا على رغبة هذه الدول يف االتفاق 
عل���ى اإن�ص���اء هيئة ممثلة لها يف اأعم���ال ووظائف معينة، �صمن اتفاقي���ات يوافق عليها 
جمي���ع اأع�صاء االحتاد، وذلك به���دف تاأمني وحتقيق م�صالح م�صرتكة يف االقت�صاد اأو 
الثقاف���ة اأو الدفاع الع�صكري امل�صرتك اأو الأغرا�س اأمنية، ومن اأمثلته االحتاد االوروبي 

وجمل�س التعاون اخلليجي.
السلطات الدستورية للدولة الفيدرالية

اأواًل: ال�سلطة الت�سريعية الفيدرالية
  للدول���ة الفيدرالية �صلطتها الت�صريعية العليا الت���ي متثل االحتاد، وتقوم بالوظيفة 
الت�صريعي���ة يف كاف���ة ال�صئون الداخلة يف اخت�صا�صها، وما ي�صدر عن هذه ال�صلطة من 

ت�صريعات يكون ملزمًا جلميع �صكان الدولة الفيدرالية.
ويف معظم د�صاتري الدولة الفيدرالية تتكون ال�صلطة الت�صريعية من جمل�صني:

•  جمل�ص النواب الحتادي)الفيدرايل(:
ويتم انتخاب اأع�صائه انتخابًا مبا�صرًا من املواطنني، وتوزع مقاعده على اأ�صا�س 

عدد ال�صكان يف الوحدات املحلية.
•  جمل�ص التمثيل الإقليمي:
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ويق���وم على اأ�صا�س التمثي���ل املت�صاوي يف عدد االأع�ص���اء. اأي اأن كل اإقليم اأو والية ميثل 
بعدد مت�صاٍو من االأع�صاء بغ�س النظر عن امل�صاحة اأو عدد ال�صكان يف كٍل منها.

ثانيًا: ال�سلطة التنفيذية الفيدرالية
  للدول���ة الفيدرالي���ة �صلطتها التنفيذية املركزية ويختل���ف تركيبها باختالف �صكل 

نظام احلكم الذي تاأخذ به الدولة الفيدرالية.
نظام رئاسي أو برلماني

ثالثًا: ال�سلطة الق�سائية الفيدرالية:
ومتثلها املحكمة العلي����ا االحتادية، وهي هيئة د�صتورية حمايدة وم�صتقلة، ومن 

اأبرز مهامها:
واالأنظمة. القوانني  د�صتورية  على  الرقابة   •

الد�صتور. ن�صو�س  تف�صري   •
الفيدرالية. القوانني  تطبيق  عن  تن�صاأ  التي  الق�صايا  يف  الف�صل   •

بني احلكومة  تن�صاأ  الت���ي  االخت�صا�صات  تنازع  اأو  املنازعات  الف�ص���ل يف   •
الفيدرالية والوحدات املكونة لها.

الف�صل يف تنازع االخت�صا�س بني الهيئات الق�صائية يف الوحدات املكونة   •
لالحتاد.

تت�ص���كل في���ه ال�صلط���ة ال�صيا�صي���ة من دول���ة مركزي���ة احتادي��������ة متث���ل   •
ال�������دول على امل�صتوى اخلارج�������ي، له����������ا د�صتوره���ا و�صلطتها التنفيذية 
والت�صريعي���ة والق�صائي���ة اخلا�صة بها، اأم���ا على امل�صت���وى الداخلي، فاأنها 
مكون���ة م���ن جمموعة ال���دول امل�صتقلة ع���ن بع�صها، بحيث يك���ون لكل دولة 
علمه���ا و�صلطاته���ا، ويت���م يف العادة توزي���ع ال�صلطات بني الدول���ة املركزية 

والدويالت من خالل الد�صتور الفيدرايل، وذلك باإحدى الطرق االآتية:
وت���رتك  �صبي���ل احل�ص���ر،  عل���ى  الدوي���الت  اخت�صا�ص���ات  اإم���ا حتدي���د   •
ال�صالحي���ات االأخ���رى للدول���ة الفيدرالي���ة، اأو اأن يت���م حتدي���د �صالحية 
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الدول���ة الفيدرالي���ة عل���ى �صبي���ل احل�صر، وت���رتك ال�صالحي���ات االأخرى 
للدويالت.

واأخ���ريًا اأن يت���م حتديد ال�صالحيات للدوي���الت والدولة الفيدرالية على   •
�صبيل احل�صر يف الد�صتور.

اخت�سا�سات الدولة الفيدرالية
الدف���اع الوطني واإعالن احلرب وعقد ال�صلح واالإ�ص���راف على جميع القوات   -1

امل�صلحة.
ال�صيا�ص���ة اخلارجية، وكل ما يتعل���ق بها من التمثي���ل الدبلوما�صي وال�صيا�صي   -2

واالن�صمام اإىل املوؤمترات والهيئات التوجيهية.
عق���د املعاه���دات واالتفاقي���ات الدولية. لكن هن���اك بع����س الد�صاتري ت�صمن   -3
للحكوم���ات املحلية ح���ق اإبرام بع����س املعاهدات غري ال�صيا�صي���ة كاملعاهدات 

الثقافية والتجارية التي ال تتعار�س مع ال�صيا�صة العامة للدولة الفيدرالية.
4-  ال�صيا�صة االقت�صادية.

اإدارة املطارات الدولية واملوانئ.  -5
ا�صتثمار املعادن والنفط والطاقة الذرية.  -6

اإدارة اجلمارك وال�صرائب.  -7
توحيد الت�صريعات اجلنائية واملدنية.  -8

االإ�صراف على الوزارات واالجهزة املركزية.  -9
ال�ص���وؤون اجلن�صي���ة واالأجان���ب واالإقام���ة وال�صف���ر، ويح���ق للحكوم���ة املحلية   -10
)االإقليمية( اإ�صدار الت�صريعات اخلا�صة بها ملنح اجلن�صية، على اأن ال تتعار�س 

مع الد�صتور الفيدرايل.
هذه ه���ي اخت�صا�ص���ات احلكومة املركزي���ة الفيدرالية، وما تبق���ى منها تكون من 

اخت�صا�صات احلكومة املحلية االإقليمية، لكن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه:
م���ا هو �صم���ان ممار�صة احلكومة املحلي���ة ل�صالحيتها، وذلك مل���ا راأينا من ات�صاع 
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�صالحي���ة احلكوم���ة املركزية الفيدرالي���ة، وما هو �صمان اإلغاء اأح���د االأقاليم اأو �صمه 
الإقليم اآخر من قبل ال�صلطة املركزية؟

اإن اأهم ال�صمانات لعدم ح�صول ذلك هو الد�صتور الفيدرايل، وهو اأعلى قانون 
يف الدول����ة، ويرتبع اأعلى الهرم القانوين، وال تعل����و عليه �صلطة احلكام �صواء كانوا 
يف احلكوم����ة املركزية اأو احلكومة املحلية، واأي جتاوز غري قانوين من قبل احلكام 
يخ�صعه����م للم�صاءلة اأم����ام املحكمة الد�صتورية )املحكمة العلي����ا(، حيث لكل دولة 
فيدرالي����ة حمكم����ة د�صتورية علي����ا ملراقبة اأعم����ال احلكام وال����وزراء واملوظفني يف 
احلكومتني الفيدرالية واالإقليمية، واأي تعديل على الد�صتور يجب اأن يكون مبوافقة 
اأك����رث من ثلثي اأع�صاء جمال�����س القوميات )ال�صي����وخ(، اأي اأن تعديل الد�صتور يتم 

بنف�س الطريقة التي مبوجبها مت اإ�صداره.
ل���ذا؛ فاإن الد�صتور ه���و ال�صمان، و�صمام االأمان لبقاء الدول���ة الفيدرالية موحدة، 
وكذل���ك حماية حقوق القوميات واالأقليات والطوائ���ف العرقية والدينية، ومن اجلدير 
بالذكر اأن لكل اإقليم حملي فيدرايل د�صتوره اخلا�س الذي ين�س على �صالحية رئي�س 

احلكومة اخلا�س باالإقليم.
بع�س االآراء من اأع�ساء يف احل�ار ال�طني وخارجه ح�ل �سكل الدولة:

االأ�صت���اذة رن���ا غامن نائب رئي�س فريق بن���اء الدولة يف موؤمتر احل���وار الوطني قالت اإن 
جمي���ع املكونات طرحت روؤاه���ا حول �صكل وهوية الدولة اليمني���ة القادمة والنظام االداري 

وال�صلطة الت�صريعية، م�صرية اإىل اأن حل الق�صية اجلنوبية �صيحدد هوية و�صكل الدولة.
واأ�صافت: "اإن جميع تلك الروؤى اأجمعت على �صرورة تغيري النظام القائم اإىل نظام 
يقوم على مبداأ الالمركزية، واأن يتعزز مبعايري �صارمة من الكفاءة والتخ�ص�س املهني.
واأ�صاف���ت اأي�ص���ًا: "اإال اأن���ه مل يتم التو�صل بع���د اإىل اتفاق معني ح���ول هوية و�صكل 
الدولة ونظام احلكم والنظام االنتخابي وال�صلطة الت�صريعية والنظام االداري، وكل ما 

مت طرحه عبارة عن وجهات نظر".
اأم���ا االأ�صت���اذ يحيى ال�صعيب���ي ع�صو موؤمتر احل���وار الوطني فق���ال: اإن اأبرز املهام 
املعول���ة على موؤمتر احل���وار الوطني، اخلروج بد�صتور جدي���د ي�صتوعب اآمال وتطلعات 
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اأبناء ال�صعب اليمني، وينظم العالقة بني الدولة، واملواطن وير�صم مالمح �صكل الدولة.
وهن���اك راأي اآخ���ر يوؤكد اأن تغي���ري �صكل الدولة اليمني���ة يعد مطلبًا �صعبي���ًا قبل اأن 
يك���ون مطلبًا نخبوي���ًا، ود�صتور الدول���ة اجلديدة، ووفق���ا للمبادرة واآليته���ا التنفيذية، 
�صيت���م اإع���داده اإما بتعدي���ل الد�صتور احل���ايل، اأو �صياغة د�صتور جدي���د، واالأرجح اأنه 
�صيت���م اإعداد د�صتور جديد، و�صيكون هذا الد�صت���ور نتاج توافق وطني، و�صي�صكل عقدًا 
اجتماعي���ًا حقيقي���ًا، فالعقد االجتماع���ي اجلديد هو اإ�صراك اجلمي���ع يف قيادة الدولة 
واحلكوم���ة، واإعط���اء دور لل�صباب وامل���راأة ومنظمات املجتمع امل���دين الإدارة الدولة يف 

خمتلف مفا�صلها. "عارف الدو�س"
 ويف االأخري، وبعد كل ما طرح؛ فاأين اأرجح اإيجاد عقد اجتماعي جديد يتم مبوجبه 
ت�صكي���ل د�صتور جدي���د لدولة فيدرالية ميني���ة، يتم التوافق حولها م���ن كافة االأطراف 
واملكونات ال�صيا�صية التي اجتمعت على طاولة احلوار الوطني، تت�صكل من دولة مركزية 
واأقالي���م يتم االتفاق عل���ى كيفية تق�صيمها وفقا لقاعدة ال �ص���رر وال �صرار، واأن توجد 
مرحلة انتقالية ترتاوح بني 3 – 5 �صنوات ينتقل فيها �صكل الدولة من الدولة الب�صيطة 
)اجلمهوري���ة اليمني���ة( اإىل الدولة املركبة، الدولة اليمني���ة الفيدرالية، ووجهة نظري 

باأن هذه الدولة هي ال�صكل االأن�صب لتعزيز احلكم الدميقراطي يف اليمن

>>>
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شكل الدولة األنسب
 لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن

المحامي طارق عبداهلل مسيمار  



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 234

اأواًل: متهيد:
اإن���ه والأج���ل اإعداد مثل هذه البح���وث الإخراجها اإخراجًا �صحيح���ًا ليت�صنى للمطلع 
عليه���ا معرف���ة االأ�صا�س الذي بنيت عليها هذه الدرا�صة؛ يل���زم معرفة معنيني اأ�صا�صني 

وهما )1- ماهية الدولة ، 2- ماهية الدميقراطية( ونبني ذلك باإيجاز.
1- تعريف الدولة:

اإن اأب�ص���ط االألف���اظ لتعريف الدولة هو اأنه���ا "جمموعة من االأ�صخا����س اأو االأفراد 
يعي�ص���ون يف اإقليم جغرايف خا�صعني لنظام �صيا�صي حمدد"، والدولة �صخ�صية معنوية 

ترمز اإىل ال�صعب املكون لها على هذا االإقليم.
وم���ن هذا التعريف يت�صح اأن الدولة ال تقوم اإال على ثالثة اأركان وهي )1- ال�صعب 
، 2- االإقلي���م ، 3- ال�صلط���ة اأي النظ���ام ال�صيا�ص���ي(، وهنا ي�صتق���ر يف كل الوجدان اأن 
ال�صع���ب هو الركن االأ�صا�س الذي تق���ام به الدولة فبوجودهم توجد الدولة وبانعدامهم 
تنع���دم، ولذلك فهم الذين يحددون م�صريه���م، ثم ياأتي بعد ذلك الركن الثاين، وهو 
االإقلي���م اأي املكان اجلغ���رايف الذي اجتمع فيه االأفراد املكونني للدولة ثم الركن الثالثة 
وهو ال�صلطة )النظام ال�صيا�صي(، وهي ال�صلطة التي يخ�صع لها ال�صعب لي�صود النظام 
والعدل بني اأفراد ال�صعب حتى ليطغى اأحدهم على االآخر اأو يجور عليه، وهذه ال�صلطة 
وكم���ا هو معلوم، ت�صتمد �صرعيتها من ال�صع���ب كونهم هم م�صدر كل ال�صلطات، وعليه 

نرجع اإىل االأ�صا�س وهو اأن ال�صعب هو االأ�صل لقيام اأي دولة.
2- تعريف الدميقراطية

الدميقراطي���ة مبعناها الذي اأن�صاأت عليه "حك���م ال�صعب لنف�صه"، وهذا هو املعني 
اللغ���وي الذي ا�صتقت منه الدميقراطية كونها لي�صت عربية بل مركب كلمتني يونانيتني 
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هم���ا "دميو����س" والتي تعني العام���ة اأي النا�س، والثانية "كراتي���ا"، والتي تعني حكم، 
في�ص���ري املعنى "حكم عامة النا�س"، وقد قيل اإن اأوائل ظهور الدميقراطية يف القرون 
ال�صالف���ة وقب���ل امليالد فظه���رت يف الفك���ر ال�صيا�ص���ي والفل�صفي االإغريق���ي يف القرن 
اخلام����س قبل امليالد، وكذا جمهوري���ة الهند القدمية وكذا يف عه���د اال�صكندر الكبري 
يف الق���رن الراب���ع قبل امليالد، وهذه ملحه موجزة عن بداي���ة ظهور الدميقراطية، لكن 
تطبيق الدميقراطية يختلف من مكان الآخر ومن زمن عن زمن، اإال اأن الهدف االأ�صمى 
من الدميقراطية هو "حرية ممار�صة حقوق االأقليات واالأفراد يف املجتمع وحمايتها"، 
وال ميك���ن تطبي���ق ذلك اإال ب�صن ت�صريع���ات وقوانني متعلقة بحماي���ة احلقوق لالأقليات 
واالأف���راد وحرية ممار�صتها واجلزاء ملن يتعداها بن�صو�س د�صتورية، ومن اأهم اأمناط 
تطبي���ق الدميقراطية هو �صياغة د�صتور ينظم العالقات بني �صلطات موؤ�ص�صات الدولة 
كاف���ة بحيث تراقب بع�صه���ا بع�صًا با�صتقاللي���ة تامة، وكذا االهتم���ام بتدري�س حقوق 
الف���رد يف هذا املجتمع لين�صاأ جيل يعرف م���ا له وما عليه، وكذا التفعيل احلقيقي ملبداأ 
الف�صل ما بني ال�صلطات باالأخ�س ال�صلطة الق�صائية كونها االأ�صل واالأ�صا�س يف تطبيق 
الدميقراطي���ة بحماية احلقوق وحفظها، فكل النا�س �صوا�صية اأمام القانون ابتداًء من 
الرئي����س وحتى املواط���ن العادي، وعموم���ًا فاحلديث عن الدميقراطي���ة يطول �صرحه 
وتف�صيله، ولي�س هنا جمال هذا التف�صيل، لكننا اأحببنا اأن ن�صري اإىل تعريفات موجزة 

عن الدولة والدميقراطية.
ثانيًا: �سكل الدولة االأن�سب لتعزيز احلكم الدميقراطي يف اليمن واأ�سكالها:

ن���ود اأن ن�ص���ري اإىل اأن هن���اك تقا�صيم متعددة لل���دول ومن اأهم تل���ك االأنواع هو اأن 
الدولة ، تنق�صم من حيث ال�صكل اإىل :

1- دول موحدة )ب�صيطة( ودول مركبة والدول املركبة تنق�صم بدورها اإىل عدة اأ�صكال.
2- من حيث ال�صيادة اإىل: دول تامة ال�صيادة ودول ناق�صة ال�صيادة.

3- من حيث نظام احلكم تنق�صم اإىل: دول ملكية ودول جمهورية.
4- من حيث طبيعة نظام احلكم تنق�صم اإىل: دول دميقراطية دول ديكتاتورية 

وهن���اك اأي�ص���ًا تق�صيم���ات ظهرت حديث���ًا للدول عل���ى اأ�ص����س اإيديولوجي���ة لي�صت 
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نظ���ر درا�صتن���ا، لكن وعلى العموم فاأن ال���ذي يهمنا ونود االإ�صارة اإلي���ه؛ اأن جميع هذه 
التق�صيمات واالأنواع بالن�صبة للدول ظهرت بح�صب تاريخ كل دولة وح�صارتها وثقافاتها 

وتطوراتها وحاجات �صعوبها وتاأثري العالقات الدولية، الخ هذه املظاهر.
ث���م اإن���ه، وبعد هذا التو�صي���ح نخو�س فيما هو م���ن �صميم درا�صتن���ا هذه من هذه 
االأق�ص���ام، اأال وه���و �صكل الدول���ة، ونو�صح ذلك بقولن���ا: "اإن �صكل الدول���ة ينق�صم اإىل 

ق�صمني هما: 1- دولة موحدة والتي ت�صمى اأي�صًا بالدولة الب�صيطة.
2- دولة مركبة.

ونبني كل نظام من هذين النظامني على حدى وباإيجاز:
اأواًل: الدولة امل�حدة )الب�سيطة(:

وه���ي الدول���ة التي تكون ال�صلط���ة فيها واح���دة وبالتايل يك���ون قانونها واحد             
)د�صتوره���ا( بغ�س النظر ع���ن تق�صيماتها االإدارية )مديري���ات، حمافظات... اإلخ(، 
فاالأ�صا����س يف هذه الدول���ة اأن ال�صلطة املركزي���ة هي التي ت�صيطر عل���ى هذه الوحدات 
جميعه���ا وبذل���ك ال متلك ه���ذه الوح���دات اأي �صلط���ات فيقت�صر عملها عل���ى مبا�صرة 
م�صال���ح النا����س يف اإطار ما متنحه لها ال�صلطة املركزية، وعلي���ه فاإن الدولة الب�صيطة 
تاأخذ بنظ���ام االإدارة املركزية حيث تكون جميع ال�صلط���ات ومظاهر الوظيفة االإدارية 
للدول���ة يف يد احلكوم���ة املركزية امل�صتق���رة يف عا�صمة البلد، والتي تع���د هي االأ�صا�س 
وكل الوح���دات االإدارية واملوؤ�ص�صات والهيئات يف املحافظات واملديريات والقرى واملدن 
خا�صع���ة خ�صوعًا تامًا لل�صلطة املركزية بغ�س النظر عما تقرره الدولة من �صالحيات 
له���ذه املحافظ���ات، فمجتمعاتها ال ترق���ى اإىل نظام ا�صتقاللية الق���رار فتكون م�صلوبة 
االإرادة، وه���ذا هو النظام الذي نح���ن ب�صدده ويعاين منه �صعبنا يف اجلمهورية، حيث 
هيمن���ت املركزية على كيان الدول���ة واملركزية هي "جتميع كل الوظائ���ف االإدارية بيد 
ال�صلط���ة املركزي���ة القائمة يف عا�صم���ة الدولة"، وهذه هي اأ�ص���ل الهيمنة التي اأف�صلت 
الدول���ة، لك���ن والآجل اخل���روج من هذا ه���و اإلغ���اء املركزي���ة االإدارية بالقي���ام بتوزيع 
ممار�ص���ة الوظيفة بني الوح���دات االإدارية وغريها وبني ال�صلط���ة املركزية وكذا املهام 
بحيث تبا�ص���ر الوحدات االإدارية والهيئات واملوؤ�ص�ص���ات اخت�صا�صات حمددة بطريقة 
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ا�صتقاللية عن ال�صلطة املركزية، اأي انها تكون ذات �صلطة مبا�صرة واإرادة منفردة وكل 
هذا حتت رقابة ال�صلطة املركزية.

وعلي����ه فل����و اأن هذا النظام الالمرك����زي ي�صرع لكان هذا �ص����كاًل مقبواًل لتعزيز 
احلكم يف اليمن.

ثانيًا: الدولة املركبة:
وهي التي تتكون من دولتني اأو اأكرث، احتدت لتحقيق اأهداف م�صرتكة بحيث تخ�صع 
الدول���ة الداخلة يف االحتاد ل�صلطة م�صرتكة. وللدولة املركبة اأ�صكااًل عدة ظهرت نظرًا 

الختالف توزيع ال�صلطة بهذا االحتاد وهذه االأ�صكال وهي:
1-  االحتاد ال�صخ�صي.

2-  االحتاد الفعلي اأو احلقيقي.
3-  االحتاد التعاهدي.

4-  االحتاد الفدرايل اأو الدولة االحتادية.
وال���ذي يهمنا يف درا�صتنا هو ال�ص���كل الرابع، وهو االحتاد املرك���زي اأو الفيدرايل، 
اأو م���ا ي�صمى بالدول االحتادية كونها اأبرز �ص���ورة حقيقية للدولة املركبة، وهو االحتاد 

الذي يتكون من اإمارات اأو دويالت اأو مقاطعات اأو واليات.
واالأ�صا����س اأن تتوف���ر لها �صف���ة الدولة من الناحي���ة الداخلية، فيك���ون لها نظامها 
وقوانينه���ا وحكومته���ا املحلي���ة وميزانيتها امل�صتقل���ة ...اإلخ، والذي ن���ود اأن نب�صطه يف 
ه���ذا البي���ان هو اأن الدولة الفيدرالية هي اأن تكون دول���ة داخل الدولة، اأي اأنها متار�س 
كام���ل �صالحيات الدولة داخليًا فقط، فه���ي دولة داخل نطاق الوالية، وقد كرث ال�صرح 
والتف�صي���ل ع���ن هذا االحتاد، وبين���ه الكثري من املوؤلفني، وال نري���د اأن نخو�س يف هذه 
التفا�صي���ل حتى ال يطول بنا املقام، لكننا اأوجزنا ماهي���ة الدولة املركزية اأو الفدرالية 
اأو االحتادي���ة، وم���ا هي مقوماتها كون هذا النظام ه���و النظام املعمول به يف بع�س من 

الدول، وهو ال�صكل االأن�صب للو�صول اإىل الدميقراطية.
وهناك نظام احتادي اآخر اأال وهو االحتاد الكونفيدرايل:
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والذي يعني قي���ام رابطة اأع�صائها دول م�صتقلة ذات �صيادة، والتي تفو�س مبوجب 
اتف���اق م�صب���ق بع�س ال�صالحي���ات لهيئ���ة اأو هيئات م�صرتك���ة لتن�صي���ق ال�صيا�صات يف 
ع���دد م���ن املجاالت دون اأن ي�ص���كل هذا التجمع دول���ة اأو كيانًا، واإال �ص���ار داخاًل حتت 
نط���اق االحتاد الفيدرايل �صالف الذكر، وهو نظام م���ن االأنظمة االحتادية التي تتميز 
ب�صالحي���ات و�صلطات لتلك الهيئات املنظمة حتت ذلك االحت���اد. اإال اأن ذلك النظام 
ن���رى اأنه ال ي�صلح للتطبيق على الواقع اليمني يف هذه املرحلة التي تتطلب االحتاد بني 

اأقاليم اأكرث �صالحيات من الدخول يف نظام كونفدرايل ب�صالحيات وا�صعة. 
اخلال�سة:

          اإن �ص���كل الدول���ة االأن�ص���ب لتعزيز احلكم الدميقراط���ي يف اليمن يكون باأحد 
نظامني ي�صتنتجان مما �صبق طرحه يف هذه الدرا�صة مع مراعاة الواقع اليمني باإدخال 
تعديالت جوهرية تتنا�صب مع مقت�صيات املرحلة الراهنة وي�صمن التطبيق الفعلي على 
الواق���ع، ونعتق���د باأن اإعطاء �صالحي���ات و�صلطات وا�صعة للمجتم���ع املحلي يف االأقاليم 
واملحافظ���ات حت���ت اأي م�صمي���ات كانت، طامل���ا واأن اله���دف من منح تل���ك ال�صلطات 
وال�صالحي���ات حتقي���ق اأهم مطال���ب املجتمعات املحلي���ة، مبا يعزز املمار�ص���ة الفعلية 

للدميقراطية وحكم ال�صعب لنف�صه، ويتمثل ذلك النظامني باالآتي:
اأ – اإما بطريق احلد من هيمنة ال�صلطة املركزية باإقرار الالمركزية، وهو الطريق 
االأ�صه���ل للنظام القائم يف اليمن نظرًا ملا متر به البالد يف الوقت الراهن، لكن هذا ال 

ُيَعُد النهاية بل هو البداية الإعالن ت�صكيل دولة فيدرالية.
ب – ال�ص���كل الثاين يتمثل بت�صكيل دولة فيدرالي���ة لي�صت بامل�صمى الدويل ل�صعوبة 
تطبيق���ه يف املرحلة الراهنة، لكنه ي�صكل حكمًا فيدرالي���ًا مرحليًا يق�صم على مرحلتني 
اأو ث���الث، اأو غ���ري ذلك ابت���داًء باإعادة التق�صي���م االإداري للجمهوري���ة اإىل اأقاليم على 
اأ�ص�س ومعايري وطنية واجتماعية واقت�صادية، يراعى فيها اإمكانية االنتقال اإىل مرحلة 
الفيدرالية بعد ذلك، يف حني نرى اأن تتميز املرحلة الثانية ب�صن القوانني والت�صريعات 
الفدرالية والتدرج يف تطبيقها على بع�س االأقاليم و�صواًل اإىل التطبيق ال�صامل لها على 

كافة االأقاليم اليمنية.
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شكل الدولة األنسب
 لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن

محمد عبد الحميد العلوي
جامعة عدن
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بغ����س النظر عن اخت���الف االآراء وتعدد املفاهيم لدى الفقه���اء واملتخ�ص�صني حول 
�ص���كل الدول���ة املنا�صبة للحك���م الدميقراطي يف اأي مك���ان؛ اإال اأننا جن���د اأن هناك �صبه 
اإجماع حول هذه امل�صاألة وخا�صة  اذا ما اأُخذ فيها راأي املجتمع اأو ال�صعب الذي �صيتعامل 
ب�ص���كل مبا�ص���ر مع هذا النم���ط اأو ذاك، ونحن ويف هذا احليز �صنح���اول وبقدر االإمكان 
اإعط���اء وجه���ة نظر حول ال�صكل االأن�صب يف راأينا للدولة ال���ذي يكون من خالله االإ�صهام 
وب�صكل رئي�صي يف تعزيز احلكم الدميقراطي يف اليمن، وقبل ذلك جند اأنه من االأهمية 

مبكان ا�صتعرا�س مفهوم و�صكل الدولة باأنواعه املختلفة وذلك على النحو التايل: 
مفه�م �سكل الدولة يف القان�ن :

اإقليم جغرايف حمدد،  ن�صاطهم عل���ى  االأف���راد ميار�صون  ه���و جمموعة من   •
ويخ�صع���ون لنظ���ام �صيا�ص���ي مع���ني يت���وىل �ص���وؤون الدول���ة ال�صيا�صي���ة واالقت�صادي���ة 

واالجتماعية التي تهدف اإىل تقدمها وازدهارها وحت�صني م�صتوى حياة االفراد فيها.
التايل:  النحو  على  الدولة  اأ�صكال  وتتحدد   •

الدولة الب�سيطة:  -1
هي تلك الدولة املوحدة التي تكون كتلة االأمة فيها واحدة ومتجان�صة، وتكون ال�صلطة 
فيها واحدة ود�صتورها واحد، حتى واإن تعددت اأق�صامها االإدارية من مديريات واأقاليم 

وواليات وحمافظات.. اإلخ.
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الدولة املركبة:  -2
اإن اأبرز �صورة حلقيقة الدولة املركبة هي �صورة االحتاد املركزي، الذي يتكون من 
دوي���الت اأو مقاطعات يتوافر لها �صفة الدولة من الناحية الداخلية فيكون لها برملانها 
وقوانينه���ا وحكومته���ا املحلي���ة وق�صاوؤه���ا اخلا�س وموظفوه���ا و�صكانه���ا وميزانياتها 
امل�صتقلة، اإىل غري ذلك من االأمور التي قد تختلف فيها اختالفا ظاهرًا مع اأي دويلة اأو 

والية اأو مقاطعة اأخرى داخل نف�س االحتاد.
اإن اأبرز �صورة حلقيقة الدولة املركبة هي �صورة االحتاد املركزي، الذي يتكون من 
دوي���الت اأو مقاطعات يتوافر لها �صفة الدولة من الناحية الداخلية فيكون لها برملانها 
وقوانينه���ا وحكومته���ا املحلي���ة وق�صاوؤه���ا اخلا�س وموظفوه���ا و�صكانه���ا وميزانياتها 
امل�صتقلة اإىل غري ذلك من االأمور التي قد تختلف فيها اختالفا ظاهرًا مع اأي دويلة اأو 

والية اأو مقاطعة اأخرى داخل نف�س االحتاد.
تاريخ ال�حدة االحتادية:

اإن فكرة االأمة كظاهرة اجتماعية تاريخية لها خ�صائ�صها، وطبقًا لهذه اخل�صائ�س 
فاإن الع���رب ميثلون اأمه واحدة جتمعها وحدة اللغة والتاريخ امل�صرتك وامل�صري الواحد 
ال���ذي اأنتج وحدة امل�صالح امل�صرتكة التي تراكم���ت تاريخيًا بحيث ولدت لديهم �صعورًا 

م�صرتكًا باحلق يف احلياة يف ظل دولة عربية واحدة. 
اأ - اجلمه�رية العربية املتحدة 1958 - 1961م

بلغ���ت احلركة من اأجل الوحدة العربية اأق�ص���ي مداها يف اخلم�صينيات من القرن 
الع�صري���ن مم���ا ق���اد اإىل اإعالن اندم���اج م�ص���ر و�صوريا يف دول���ة عربي���ة واحدة هي 
اجلمهوري���ة العربي���ة املتحدة يف فراير 1958، واأقر جمل����س الرملان يف كل دولة هذه 

اخلطوات ومتت الدعوة لال�صتفتاء ال�صعبي على الوحدة.
لكن ما لبث اأن وقع انف�صال يف �صوريا عام 1961م، ما اأدى اإىل انتهاء دولة الوحدة 
وع���ودة كل دول���ة اإىل حالتها الت���ي كانت عليها قبل قيامها، ومن���ذ ذلك الوقت �صعفت 
طموحات الوحدة العربية، ما عك�س نف�صه على كل الدول يف ال�صام من هذه الطموحات 

وهذا يعود لل�صيا�صات الفردية التي كانت �صائدة. 
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�سكل الدولة االأن�سب للمرحلة القادمة.
اإن انهي���ار الدول���ة العربية كان �صببه الرئي�صي قد ب���داأ اأ�صا�صًا عندما حتول احلكم 
ال�صورى اإىل حكم فردي يف العهد االأموي حتى انتهى بالكامل بانتهاء الدولة العثمانية، 
واإن كان���ت ج���ذوره ما زالت يف بع����س الدول العربي���ة، اإال اأنها حتكم بعق���ول و�صيا�صة 
غربي���ة. ويف اعتق���ادي اأن الوحدة العربية الت���ي كانت جميع ال�صع���وب العربية تطالب 
به���ا اأ�صبح���ت يف الزوال، وهذا كان خمط���ط له من دول عربي���ة واأجنبية الهدف منه 
م�صال���ح م�صرتك���ه ته���دف اىل عدم اإعط���اء فر�س ممكنه له���ذه ال�صع���وب اأن تتطور، 
وجعله���ا كمتنف�س اقت�صادي يعتمد عليه الغرب، بينما الوحدة االأوروبية ا�صتطاعت اأن 
تتط���ور وفقًا ل�صيا�صة امل�صال���ح االأوربية امل�صرتكة، ويف راأيي اإن الزمن مل يحن بعد اإىل 
التفك���ري يف هذا اجلانب، ملاذا؟. الأنه ما زالت العقلية العربية تهتف مبرحلة طارق بن 

زياد و�صالح الدين االأيوبي. 
وم���ن املالح���ظ اأن اليم���ن م���رَّ يف منعطف���ات تاريخية مظلم���ة، حيك���ت عليه فيها 
موؤام���رات من الداخل واخل���ارج هدفت اأن يتحول اليمن اإىل مرب���ع مظلم، وهذا يعود 
اإىل املمي���زات الت���ي تتميز بها اليمن جغرافيًا واجتماعي���ًا واقت�صاديًا و�صيا�صيًا، والتي 
ت�ص���كل خطرًا حقيقي���ًا لكثري من الدول مما ترتب عليه عدم وجود تنمية كافية مقارنة 
بالتط���ورات الهائل���ة يف العامل وخا�صة يف دول اجلوار، لذا نحن نرى اأن احلل يكمن يف 
الو�صول ل�صكل احلكم للمرحلة القادمة يتطلب اإمكانيات كبرية على خمتلف اجلوانب، 

وب�صورة عادلة. 
اإن اال�صتق���رار االقت�صادي موؤ�صر على اال�صتقرار ال�صيا�ص���ي، ومن العوامل املوؤثرة 
فيه اإن مل يكن اأهمها على االإطالق، فالدول امل�صتقرة اقت�صاديًا غالبًا ما تكون م�صتقرة 
�صيا�صي���ًا عل���ى عك�س الدول التي لديها م�صاكل اأو اأزم���ات اقت�صادية، مما عك�س نف�صه 
عل���ى االأداء واختالل يف كل م���ن ميزان املدفوعات واملوازنة العامة للدولة، وتذبذب يف 
مع���دل النمو االقت�ص���ادي، وو�صل االأمر اإىل حالة من ال���رتدي الذي ي�صعب حتمله يف 
ظل ظروف معي�صية غاية يف ال�صعوبة وال�صوء، فالفقر والبطالة متف�صيان وموؤ�صراتهما 

مرتفعة للغاية. 
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قبل اأن نتطرق اإىل مفه�م الفيدرالية نعطي 
مفه�م الدولة: هو جمتمع يعي�س يف اإقليم معني ويخ�صع ل�صيطرة هيئة حاكمة ذات 
�صي���ادة ويتمت���ع ب�صخ�صي���ة معنوية متميزة ع���ن املجتمعات االأخرى الت���ي تربطها بع�س 
العالقات، وتربط بني اأفراد الدولة رابطة �صيا�صية قانونية من حيث اأنها تفر�س عليهم 
ال���والء وااللت���زام بقوانينها، كما اأنها تفر�س على الدول���ة حماية م�صاحلهم وحقوقهم، 
والتي حتدث عنها االإ�صالم وهي عديدة نذكر منها تلك احلقوق وهي: حق احلياة، وحق 

االأمان، وحق احلرية وحق التملك، وحق املاأوى، وال�صكن وحق العمل والتنقل. 
ماهية الدولة الفيدرالية:

يعت���ر �صكاًل من اأ�صك���ال الدولة الناجحة  الت�س ت�صمح للتنوع االجتماعي  يف الدول 
بالتعب���ري عن اخل�صو�صي���ات  الذاتية ملكوناتها، مع االإبقاء عل���ى رابط الوحدة يف ظل 

االحتاد الفيدرايل، ال �صيما يف ع�صر العوملة واإفرازاته الثقافية واحل�صارية.
وهي واحدة م���ن اأهم الو�صائل الديمقراطية واحللول العادلة للمجتمع�ات املتعددة 
واملتنوع���ة ثقافيًا ويوجد يف الوقت احلا�صر نحو 24 دولة، تتبع الفيدرالية والتي ت�صم 
ما يزيد عن 40 %  من �صكان العالم. نح���ن نرى اأن الفيدرالية هي احلل االأ�صلم مل�صاكل 
البالد، وهذه روؤية الكثريين، اأو يتم ت�صليم االأمر ل�صفافية احلوار الوطني فهو الفر�صة 

احلقيقية ملناق�صة كافة الق�صايا واأبرزها ق�صية اجلنوب. 
مفه�م الفيدرالية يف علم النظم ال�سيا�سية

 هي نظام �صيا�صي د�صتوري اإذا طبق بني عدة دول اأ�صبح عامل توحيد لها واإذا طبق 
يف اإط���ار دولة واحدة وجمتمع واحد ال يعاين م���ن تعدد عرقي ولغوي وديني كان عامل 
جتزئة وتفكيك، ف���اإذا طبقت الفيدرالية بني عدة دول ت�صري دولة واحدة الإن�صاء دولة 
مركزي���ة قوية، ويف اإط���ار هذا النظام الفيدرايل تقوم جمم���وع الدول املكونة لالحتاد 
الفي���درايل باإلغ���اء �صخ�صيتها امل�صتقلة ك���دول لتذوب يف الدولة الواح���دة الفيدرالية، 
ومتثل هذه الدولة حكومة مركزية قوية ت�صمى احلكومة الفيدرالية وتخت�س بال�صيا�صة 

اخلارجية والدفاع. 
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مفه�م االأنظمة
النظــام الفيــدرايل: وهو ما يطلق عليه نظام الدولة املركبة ال الب�صيطة، اأي   •
اأن الدول���ة الفيدرالي���ة الواحدة يج���ب اأن تكون مركبة من ع���دة دول �صابقًا كالواليات 

املتحدة االأمريكية واالحتاد ال�صوفيتي.
النظــام الك�نفيــدرايل: وهو النظام الذي حتاف���ظ فيه كل دولة على   •
�صخ�صيتها وجتمعها، مع جمموعة من الدول عالقة تن�صيق �صيا�صي واقت�صادي 

كمجل�س التعاون اخلليجي. 
وبعد هذا االإي�صاح ملعنى الفيدرالية وال�صروط املو�صوعية العلمية لتطبيقها، يت�صح 
اأن اليمن وفق معايري علم النظم ال�صيا�صية ال ت�صلح فيها الفيدرالية الأنها دولة ب�صيطة 

غري مركبة، وبالتايل ال بد اأن تكون دولتني منف�صلتني الأجل تطبيق الفيدرالية. 
�سروط تطبيق الفيدرالية

ميكنن���ا القول من خ���الل هذا التعريف باأن ال�صروط القانوني���ة لتطبيق الفيدرالية 
ترتك���ز يف اأن تك���ون هناك ع���دة دول تريد اأن تتحد يف دولة واح���دة، وبالتايل ال يطبق 
ه���ذا النظ���ام يف دولة واحدة ب�صيطة متجان�صة �صعبًا وهوي���ة، اإال اإذا كانتا منف�صلتان، 

وبالتايل تدخالن يف الفيدرالية.
وب�صاأن اليمن كانت دولتني واأ�صبحت دولة واحدة، ولها �صكل �صيا�صي غري فيدرايل، 
اإمن���ا جمه���وري وبالتايل نحن ن���رى اأن احلوار الوطن���ي �صوف يتن���اول �صيا�صة املرحلة 

القادمة ب�صورة تقوم على العدل وامل�صاواة والتقدم االجتماعي.
روؤية يف �سكل الدولة الفيدرالية

ترتكز الفيدرالية على النحو التايل: 
الواليات.   و�صلطات  الفيدرالية  ال�صلطات  اخت�صا�صات  تحديد   •

االخت�صا�صات.  تحديد  يف   ووافيًا  دقيقًا  الد�صتور  يكون  اأن   •
•  ح�صر اخت�صا�صات كل االأط���راف، والتي قد تتعار�س مع امل�صلحة 

العامة للدولة.
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يف  الواردة  غير  االخت�صا�صات  تحدد  ق��صائية  اأو  �صيا�ص�ية  هيئ�ة  اإن��صاء   •
الد�صتور الفيدرايل. 

اإن املعيق���ات الت���ي قد تظهر يف مرحلة الفيدرالية، وه���ي تنازعية يف االأقاليم، كما 
ه���و احل���ال يف الواليات املتحدة االأمريكية، اإذ اأن لكل دول���ة والية قانونها اخلا�س بها، 
اإال اأن الفقه االأمريكي يرى اأنه ال فرق يف التنازع بني القوانني بني دولة واأخرى، واإقليم 

واآخر، وكالهما نزاعات دولية.
الـخامتة:

اإن ال�ص���رورة ت�صتوج���ب اأن جن���رب الفيدرالية، حيث ق���د اأثبتت جناحاها 
للعديد من الدول. 

و بال �صك؛ فاإن الو�صع الراهن يف اليمن، يتطلب جهودًا دولية ووطنية خمل�صة، 
ت�صتطي����ع اأن تعطي حلواًل من�صفة ملختلف الفئ����ات االجتماعية التي �صلبت حقوقها 
امل�صروع����ة، وروؤي����ة تظهر من خ����الل احلوار الوطن����ي الذي ي�صعى جاه����دًا الإيجاد 
عوامل م�صرتكة خل����روج اليمن من هذا املاأزق، مبوافقة اجلميع، وهذا ما اأظهرته 
اجله����ود الكبرية لفخامة الرئي�س عبد ربة من�صور ه����ادي، واالهتمام الدويل اإىل 
جانب احلوار الوطني يف اإيجاد حلوٍل جذرية ملا تعانيه اليمن من اأزمات اقت�صادية 

و�صيا�صية واجتماعية. 
النتائج  والت��سيات

اإن انت�ص���ار االأنظم���ة الفيدرالية على �صعيد الع���امل يعتر من اأهم االأنظمة   •
الناجحة واملنت��صرة. 

وتاريخية. واجتماعية  �صيا�صية  حلاجات  عادلة  حلول  اإىل  الفيدرالية  تقود   •
الوحدات  وع���دد  ت�صكيلها  الفيدرالية يف د�صاتريه���ا وطرق  ال���دول  تختل���ف   •

املكونة لها، باختالف الظروف.
تتميز الدولة الفيدرالية بثالثة مظاهر وهي الوحدة واال�صتقالل وامل�صاركة.   •
الدول���ة الفيدرالي���ة ترز اإىل العامل اخلارجي وتتعامل يف عالقاتها الدولية   •
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وال�صيا�صية مع الدول االأخرى كدولة موحدة ب�صيطة.
الت�صريعي���ة الفيدرالية م���ن جمل�صني هما جمل����س النواب  ال�صلط���ة  تتك���ون   •
وجمل����س الوالي���ات، وعلى الرغم م���ن اأن تنظيم هذه  ال�صلط���ات قد يتختلف 
م���ن دولة اإىل اأخرى؛ اأاّل اأن املجل�س الذي ميث���ل الواليات باعتبارها الوحدات 
الد�صتوري���ة املتميزة التي تتكون منه���ا الدول���ة الفيدرالية،يتمتع ب�صالحيات 

متميزة هو االآخر اأي�صًا.
بو�صوح، مما يرتتب عليه احلقوق  الد�صتور  الفيدرالية �صياغة  اأولويات  من   •
والواجب���ات لكل م���ن احلكومات االحتادي���ة وحكومات االأقاليم مب���ا يتنا�صب 

مع الطبيعة اجلغرافية.  
يحق الأي اقليم احل�صول على حق امل�صري ب�صمانات دولية عند عدم تطبيق   •

القانون اأو العودة اإىل ما كان �صابقًا. 
اإال  الت���ي تقع يف نطاق �صكل الدولة للمرحل���ة املقبلة، ال تتم  جمي���ع احللول   •
بوج���ود ح���وار م�صرتك مع كافة الفئ���ات والكيانات االجتماعي���ة املختلفة، مبا 

يتنا�صب مع ما يخدم املجتمع وفقا للمعيار الزماين واملكاين. 
تفعيل املوؤ�ص�صات العلمية والتعليمية يف ن�صر الفكر القانوين واملعرفة والتعليم   •

والق�صاء على اجلهل والتخلف و الف�صاد.
للدولة يف  االأن�صب  ال�صكل  اإىل  الو�صول  الدويل يف حالة عدم  نو�صي املجتمع   •
اليم���ن يف اإطار الفيدرالي���ة ب�صبب املعايري التي تطبق عل���ى الدولة الب�صيطة؛ 
ف���اإن القانون الدويل يحق له االإ�صقاط القان���وين يف تطبيق الفيدرالية كحالة 

خا�صة مل�صاكل اليمن. 
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عمان  1996م-  الف�صل  منذر   . د  القانون   •
 1988 – مو�صكو  – افان�صييف  الفل�صفية  املعار  ا�ص�س   •

– اغ�صط�س 2008م= ال�صيادة وا�صكالياتها يف القانون  – العدد الرابع ع�صر  جملة القانون   •
الدويل العام 

حمودة:  غالب  د.   •
م  اال�صالم2006    يف  وال�صيا�صية  اال�صا�صية  االن�صان  حقوق  العزيز  عبد  يا�صني   •

1995م  والتعليم  الرتبية  – وزارة  الوطنية  الرتبية   •
احكام تنازع القوانني يف القانون اليمني والقانون املقارن د. عبدا حلكيم حم�صن عطرو�س   •

2003م جامعة عدن 
املعارف  من��صاة  ط7،  واحلرب،  ال�صلم  يف  العام  الدويل  القانون  ب�صير،  محمد  ال�صافعي  د.   •

�صكندرية ،1999-2000   ،االإ
والن�صر  للطباعة  ل�دين  ع�زا  موؤ�ص��صة  ال�صيا�صية،  املوؤ�ص�صات  و  الد�صاتير  الغزال  اإ�صماعيل  د.   •

،بيروت ،1996. 
  1999 القاهرة،  العربية،  النه�صة  دار  ال�صيا�صية،  النظم  بدوي،  ثروت  •  د. 

التغيري  تاأثري العوامل االقت�صادية يف امل�صاركني بثورة  10-   د. علي �صيف عبده ورقة عمل   •
فراير 2011م  

م  عدن2004  جامعة  ال�صهل  علي  قا�صم  يحي  د   : القانون  يف  ال�صهل   -11  •
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شكل الدولة األنسب
 لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن
) من وجهة نظر حقوقية(

 فاطمة أحمد الرياشي
كلية الحقوق - جامعة تعز
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ي���رتدد احلديث بك���رثة هذه االأيام عل���ى ال�صاحة اليمنية عن �صك���ل الدولة اليمنية 
ال���ذي �صينبث���ق عن موؤمت���ر احلوار الوطن���ي، فيتح���دث البع�س عن دول���ة ال مركزية، 
ويذه���ب البع�س االأخ���ر للمطالبة بدولة فيدرالية، بينما جن���د غريهم يطرحون فكرة 

الدولة االحتادية.
واإذا كان الفرق وا�صحًا بني الدولة الالمركزية والدولة الفيدرالية من حيث اقت�صار 
ال مركزي���ة االأوىل عل���ى ال�ص���وؤون املالي���ة واالإداري���ة، وامتدادها يف الثاني���ة لت�صمل معها 
ال�ص���وؤون ال�صيا�صي���ة؛ اإال الفرق بينهم���ا يظل يحمل قدرًا من الغمو����س حتى لدى النخب 

ال�صيا�صية التي ت�صتخدم هذه امل�صطلحات، وال يقت�صر على املواطن العادي فقط.
ونظ���رًا لتغ���ري االأو�صاع ال�صيا�صية، وعمل القوى ال�صيا�صي���ة على اخلروج من املاأزق 
ال���ذي اآل اإلي���ه نظام احلك���م يف اليمن؛ يبدو من امله���م احلديث ع���ن مفاهيم الدولة 
االحتادي���ة والدول���ة الب�صيطة، خا�ص���ة واأن ال�صاح���ة اليمنية منق�صمة م���ا بني الوحدة 

واالنف�صال وبني الدولة االحتادية والدولة الب�صيطة.
وعلي���ه �صنتح���دث باإيج���از يف ه���ذه الورق���ة ع���ن كل م���ن اأن���واع ال���دول االحتادية 

)الكونفدرالية - الفيدرالية - الدولة الب�صيطة(.
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اأواًلً: الدولة الب�سيطة امل�حدة
هي تل���ك الدولة الب�صيطة يف تركيبها الد�صتوري، حي���ث تكون ال�صلطة فيها واحدة 
ويك���ون �صعبها وحدة ب�صري���ة متجان�صة تخ�ص���ع لد�صتور واحد، وقوان���ني واحدة داخل 

اإقليم الدولة املوحدة.
 خ�سائ�س الدولة امل�حدة:

تتمي���ز الدولة املوحدة بكون التنظيم ال�صيا�ص���ي لل�صلطة فيها واحد، تتج�صد يف 
جهاز حكومي موحد ي�صطلع بجمي���ع الوظائف يف الدولة طبقا للقواعد الد�صتورية 

فيها، هذا من ناحية. 
ومن ناحية ثانية؛ تكون الدولة املوحدة متحدة يف عن�صرها الب�صري حيث تخاطب 
ال�صلط���ة ال�صيا�صية فيه���ا جماعة متجان�ص���ة، بالرغم من ما قد يوج���د من اختالفات 
فردية بني اأع�صاء اجلماعة كما يخ�صع اجلميع يف الدولة املوحدة لقرارات �صادرة من 
الهيئات احلاكمة، واأخريًا يغطي التنظيم احلكومي جميع اأجزاء اإقليم الدولة بطريقة 

متجان�صة دون اعتبار الفوارق االإقليمية اأو املحلية.
و عل���ى ذلك فاإن الدولة املوح���دة، تتميز بعدم جتزئة ال�صلطة احلكومية فيها �صواًء 
يف تكوينه���ا اأو طريقة ممار�صتها الخت�صا�صاتها، كما تتميز بوحدة ال�صلطة الت�صريعية 
التي تتوىل �صن القوانني التي يخ�صع لها اأفراد �صعبها، وبوحدة ال�صلطة الق�صائية التي 
يلج���اأ اإليه���ا هوؤالء االأفراد للف�صل فيم���ا يثور بينهم من نزاع���ات، واإذا كانت القاعدة 
العام���ة يف الدولة املوح���دة - كما راأينا- ه���ي وحدة ال�صلط���ة وممار�صتها على جممل 
اإقلي���م الدولة بطريق���ة موحدة ملواجهة جميع ال�صاكنني بقوان���ني موحدة يخ�صعون لها 
عن���د متاثل الظ���روف؛ فاإنه عند اخت���الف الظروف ببع����س اأقاليم الدول���ة فاإنها قد 
ت�صطر اإىل تطبيق قوانني مغايرة على بع�س االأقاليم التي تخ�صع لظروف خا�صة بيئية 
اأو �صكاني���ة، كا�صتثن���اء على القاعدة العام���ة اإىل اأن يتم تغري ه���ذه الظروف، واالأمثلة 
كث���رية للدول املوح���دة، الأن معظم دول العامل دواًل موح���دة كجمهورية م�صر العربية، 

واجلمهورية اللبنانية، وغالبية الدول العربية وفرن�صا و بلجيكا.
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املركزية و الالمركزية االإدارية يف الدولة امل�حدة
وح���دة ال�صلطة احلكومية يف الدولة املوح���دة وب�صاطة تركيبها الد�صتوري ال مينعان من 
توزيع االخت�صا�صات املعهود اإىل ال�صلطة االإدارية، اأي االأخذ بنظام الالمركزية االإدارية.

اإذ متل���ك الدول���ة املوح���دة حرية االختيار بني نظ���ام املركزية االإداري���ة، اأو تطبيق 
الالمركزية االإدارية بجوارها طبقًا ملا تراه حمققًا ل�صاحلها العام.

املركزية االإدارية
 اإذا تركزت الوظيفة االإدارية يف الدولة يف يد ال�صلطة املركزية يف العا�صمة، بحيث 
متار�صه���ا بنف�صها اأو بوا�صطة موظفني تابعني لها ينتظمون بال�صلم االإداري ويخ�صعون 
ل�صلطته���ا االإداري���ة، مع عدم منح اأي���ة اخت�صا�صات م�صتقلة ووح���دات اإدارية  حملية؛ 
فنح���ن نواجه نظام���ًا اإداريًا مركزي���ًا، وينت�صب ه���ذا النظام لعدة مزاي���ا تتلخ�س يف 
حتقيق���ه الوحدة الوطنية وتوف���ريه للنفقات واإتاحة الفر�صة ملوظف���ي االإدارة املركزية 
الكت�ص���اب خرة وكفاءة اإدارية عالية، ومع ذلك يوجه اإىل النظام العام عدة انتقادات 
تتلخ�س يف ع���دم تعرف االإدارة املركزية يف العا�صمة على حقيقة امل�صاكل التي تواجه 
اأقالي���م الدولة، مما يوؤدي اإىل حرمان �صكان بع�س االأقاليم من اخلدمات العامة ومن 

مواكبة الرتكيز االإداري.
وبالن�صب���ة لكيفي���ة ممار�صة الوظيف���ة االإدارية داخل النظام املرك���زي، فاإنه يوجد 

اأ�صلوبان هما: الرتكيز االإداري،  وعدم الرتكيز االإداري.
ويق�ص���د بالرتكي���ز االإداري، جتم���ع �صلطة الب���ت والتقرير يف ي���د الرئي�س االإداري 
ب�ص���دد جمي���ع امل�صائل الداخل���ة يف اخت�صا�صاته، اأم���ا عدم الرتكي���ز االإداري فيعني 
قي���ام الرئي�س االإداري بنق���ل �صلطة التقرير النهائي يف بع�س اخت�صا�صاته اإىل نوابه و 

روؤ�صائه لكي يتفرغ للقيام مبهمة االإ�صراف والتوجيه و التخطيط داخل اإدارته. 
 الالمركزية االإدارية

ي�صم���ح النظ���ام الالمركزي بتوزي���ع االخت�صا�صات ب���ني اجلهاز املرك���زي للدولة 
والوح���دات االإداري���ة املرفقي���ة اأو املحلي���ة فيها، اإذ متن���ح هذه الوح���دات �صلطة البت 
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والتقري���ر فيم���ا يتعلق يف االخت�صا�صات الت���ي خولها القانون؛ عل���ى اأن تخ�صع لرقابة 
واإ�صراف ال�صلطة املركزية، ويرتكز الهدف من فر�س هذه الرقابة اأو الو�صاية االإدارية 
يف احلف���اظ على وح���دة الدولة، الأن���ه لو ا�صتقلت الهيئ���ات الالمركزي���ة امل�صلحية اأو 
املحلي���ة ا�صتقالاًل كاماًل، وتخل�صت من ال�صلط���ة املركزية، عليها لتحولت الالمركزية 
االإداري���ة اإىل ال مركزية �صيا�صية، ولتغري �صك���ل الدولة على الفور من دولة ب�صيطة اإىل 

دولة مركبة، ومبعنى اأدق تتحول الدولة املوحدة اإىل دولة احتادية  فدرالية.
ثانيًا: الدولة املركبة

ه���ي تل���ك الدول الت���ي يربط بينها ن���وع من اأنواع االحت���اد، بحيث تخ�ص���ع ل�صلطة 
�صيا�صي���ة م�صرتك���ة، وال يعني قيام نوع من اأنواع االحت���اد بني عدد من الدول اأن تتحول 
ه���ذه الدول بال�ص���رورة اإىل دولة واح���دة، اإذ اأن االأمر يتوقف على ن���وع االحتاد املتفق 

عليه، و مدى االندماج الذي ي�صمح به بني الدول الداخلة فيه.
 اأن�اع االحتادات:

1- االحتاد املركزي )الفيدرايل(
ه����و احت����اد ينظم عدة دول تندم����ج جميعها يف دولة احتادية واح����دة تنه�س بجميع 
االخت�صا�صات اخلارجية، با�صم جميع االأع�صاء، وتتوىل كذلك اإدارة جانب من ال�صوؤون 
الداخلي����ة لدويالت االحتاد اأو واليته وبذلك ال يعتر االحتاد املركزي بعد قيامه احتادا 
بني دول م�صتقلة، واإمنا هو دولة واحدة مركبة ت�صم عدة دويالت اأو واليات، اأي اأنه دولة 
عليا فوق الدول الداخلة يف االحتاد التي ذابت �صخ�صيتها يف ال�صخ�صية الدولية للدولة 
االحتادي����ة، وعلى ه����ذا االأ�صا�س فاإن الدويالت االأع�ص����اء يف الدولة االحتادية، ال متلك 
احل����ق يف االنف�صال كما هو �ص����اأن الدول االأع�صاء يف االحتاد التعاهدي، ولهذا كان من 
الطبيع����ي اأن تكون عناية القانون الد�صتوري كبرية لدرا�صة الدولة االحتادية، اإذ ي�صتند 
ه����ذا االحتاد اإىل الد�صتور االحتادي، ولي�س اإىل معاه����دة دولية كما هو احلال بالن�صبة 
لالحت����ادات االأخرى التي حتتفظ فيها ال����دول االأع�صاء ب�صخ�صيته����ا الدولية الكاملة، 

وتخ�صع يف عالقاتها فيما بينها لقواعد القانون الدويل العام.
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كيفية ن�ساأة االحتاد املركزي وانتهائه:
تنح�ص���ر طرق ن�ص���اأة االحتاد املرك���زي يف طريقت���ني اأ�صا�صيتني، تتمث���ل الطريقة 
االأوىل يف اندم���اج ع���دة دول م�صتقل���ة يف االحت���اد، وه���ي الطريقة ال�صائ���دة يف ن�صاأة 
االحتاد املركزي، وقد قامت الدولة االحتادية يف �صوي�صرا والواليات املتحدة االأمريكية 
به���ذه الطريقة، اأما الطريقة الثانية فتحدث عند تفكك دولة موحدة اإىل عدة دويالت 

�صغرية يجمعها االحتاد املركزي وبها ن�صاأ االحتاد املركزي يف رو�صيا.
واأي����ا ما كان����ت الطريقة التي ن�صاأ به����ا االحتاد املركزي، فاإن قي����ام هذا االحتاد 
يه����دف اإىل التوفيق ب����ني اعتبارين اأ�صا�ص����ني، رغبة الدول االأع�ص����اء يف االحتاد يف 
تكوي����ن دولة واح����دة )اأي فكرة امل�صارك����ة(، ورغبتها يف املحافظة عل����ى ا�صتقاللها 
الذاتي بقدر االإمكان اأي فكرة اال�صتقالل الذاتي، وقد انت�صر نظام االحتاد املركزي 
ب����ني دول العامل يف خالل القرنني التا�ص����ع ع�صر والقرن الع�صرين بعد قيام الواليات 

املتحدة االأمريكية �صنة 1787م .
 اأ�س�س ال�حدة يف االحتاد املركزي:

يقوم االحتاد املركزي على عدة اأ�ص�س للوحدة تتمثل يف عدد من املظاهر �صواء على 
ال�صعيد الدويل اخلارجي اأو يف امليدان الداخلي.

اأ�س�س ال�حدة يف النطاق الدويل:
يقوم االحتاد املركزي على اأ�صا�س وحدة ال�صخ�صية الدولية، اإذ اأن الدولة االحتادية 
ه���ي املتعاملة م���ع دول العامل يف جميع املجاالت، ابتداًء من اإب���رام املعاهدات، واإقامة 
التمثي���ل الدبلوما�ص���ي، واإن�ص���اء العالقات التجاري���ة والثقافية وغريه���ا من العالقات 
الدولي���ة، وانته���اء بالدخول يف حالة ح���رب مع دولة اأو دول اأجنبي���ة، وذلك الأن الدولة 
االحتادي���ة وحدها القادرة عل���ى التعامل مع العامل اخلارجي، وه���ي املخاطبة بقواعد 

القانون الدويل وهي وحدها تتحمل امل�صوؤولية الدولية.
يظه���ر رعايا الدول���ة االحتادية ك�صعب واحد يتمتع بجن�صي���ة موحدة، اأما انتمائهم 
اإىل الدوي���الت الداخلة يف االحتاد؛ فال يعدو اأن يكون جم���رد مواطنة، وهذه املَُواطنة 
ال تتعار����س م���ع اجلن�صية املوحدة للدول���ة االحتادية، فال توج���د اإذن جن�صية مزدوجة 
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لرعايا الدولة االحتادية يف مفهوم القانون الدويل اخلا�س.
يقوم االحتاد املركزي على اإقليم موحد ميثل الكيان اجلغرايف للدولة االحتادية يف 

مواجهة العامل اخلارجي ويتكون من جمموع اأقاليم الدويالت املكونة لالحتاد.
- اأ�س�س ال�حدة يف امليدان الداخلي:

 تتلخ����س اأ�ص�س الوحدة يف املجال الداخل���ي يف وجود د�صتور احتادي، ويف ال�صلطة 
الت�صريعية االحتادية وال�صلطة التنفيذية، واأخريًا يف ال�صلطة الق�صائية االحتادية.

الد�ست�ر االحتادي:
يحظى الد�صتور االحتادي مبكانة هامة يف درا�صة االحتاد املركزي، الأنه ميثل حجر 

الزاوية، واالأ�صا�س القانوين الذي تقوم عليه الدولة االحتادية.
وتل���زم املوافقة عل���ى م�صروع الد�صتور االحت���ادي من ال�صلط���ة التاأ�صي�صية االأ�صلية 
يف كل دول���ة من ال���دول الداخلة يف االحتاد، باالإ�صاف���ة اإىل موافقة املجل�س النيابي يف 
كل دول���ة على معاهدة االحتاد لكي يدخل الد�صتور حي���ز التنفيذ؛ وذلك يف حالة قيام 

االحتاد املركزي بني عدة دول موحدة.
اأم���ا يف حال���ة َتَك���ّون االحت���اد نتيجة تفكك دول���ة ب�صيط���ة اإىل دولة احتادي���ة، فاإن 
اإج���راءات و�ص���ع الد�صتور االحتادي تك���ون اأب�صط بكثري من مثيله���ا يف احلالة االأوىل، 
وبع���د اأن تق���وم ال�صلطة االحتادية باإ�صدار الد�صتور االحت���ادي ت�صبح جميع ال�صلطات 

والهيئات االحتادية و�صلطات الوالية ملزمة بهذا الد�صتور.
ويتمي����ز الد�صتور االحتادي باأنه د�صتور مكتوب، كم����ا اأنه د�صتور جامد غري مرن 
اإذ ال يج����وز تعديله بقانون ع����ادي، و يرجع ذلك اإىل االأهمية الكبرية لهذا الد�صتور، 
اإذ اأن����ه يت����وىل حتديد اخت�صا�ص����ات احلكومة املركزية والرمل����ان االحتادي وكذلك 
حكوم����ات الواليات، وله����ذا فاإن على جميع ه����ذه الهيئات اأن حت����رتم ن�صو�صه دون 

ارتكاب اأدنى خمالفة لها.
ال�سلطة الت�سريعية االحتادية:

تتك���ون ال�صلط���ة الت�صريعي���ة يف الدولة االحتادية م���ن جمل�صني -كقاع���دة عامة- 
املجل����س االأول هو جمل�س ال�صع���ب الذي ميثل ال�صعب يف جمموع���ه، وينتخب نوابه مبا 
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يتنا�صب مع �صكان كل والية باالقرتاع العام املبا�صر يف كثري من الدول االحتادية.
وينت���ج عن ذلك اأن تر�صل كل والية عددًا من النواب يختلف عن الواليات االأخرى، 
فوالية ذات كثافة �صكانية كبرية كوالية نيويورك يف الواليات املتحدة االأمريكية �صتبعث 
بعدد كبري من النواب بخالف الواليات ال�صغرية التي �صتنتخب عددًا حمدودًا منهم، 
ومن الظاهر اأن هذه املجال�س حتقق االأمن وامل�صاواة بني االأفراد الناخبني، يف حني اأن 
الواقع يقر غري ذلك، حيث يتم وقوع الواليات ال�صغرية حتت �صغط الواليات الكبرية.

اأم���ا املجل����س الثاين فهو جمل�س الواليات ويت�صكل من ع���دد مت�صاٍو من املمثلني لكل 
والية ب�صرف النظر عن م�صاحتها، اأو ثقل �صكانها، اأي اأنه ال يتكون طبقًا للم�صاواة بني 

االأفراد، واإمنا على اأ�صا�س امل�صاواة التامة بني واليات االحتاد.
اأم���ا ع���ن �صلط���ات املجل�س، فاإننا جن���د اأنه يف معظ���م الدول االحتادي���ة املعا�صرة 
يت�ص���اوى جمل����س الواليات )املجل����س االأعلى( م���ع املجل�س ال�صعب���ي )املجل�س االأدنى( 
يف ال�صلط���ة الت�صريعي���ة بحيث ي�صرتط موافقة كل منهما عل���ى كل م�صروعات القوانني 

االحتادية قبل اإ�صدارها.
ال�سلطة التنفيذية االحتادية :

تتك���ون ال�صلط���ة التنفيذية االحتادية من رئي�س دولة وحكوم���ة احتادية، ونظرا الأن 
معظم الدول االحتادية تاأخذ بالنظام اجلمهوري؛ فاإن رئي�س الدولة ينتخب عن طريق 
�صع���ب الدولة االحتادية يف جمموعه، وتختلف ال���دول االحتادية يف االأ�صاليب التي يتم 

بها تنفيذ القوانني والقرارات االحتادية، وهذه االأ�صاليب هي:
-  اأ�صلوب االإدارة الغري مبا�صرة.

-   اأ�صلوب االإدارة املبا�صرة.

-   اأ�صلوب االإدارة املختلطة.
1- اأ�سل�ب االإدارة الغري مبا�سرة:

 يعتم���د هذا االأ�صلوب على االإدارة املختلفة للواليات لتنفيذ القوانني االحتادية، الأن 
احلكوم���ة املركزية مل ُتن�صئ اإدارات حملية خا�صة به���ا يف الواليات ل�تاأمني تنفيذ هذه 
القوان���ني، ويحقق هذا االأ�صلوب ميزة االقت�ص���اد يف النفقات كما يحقق االن�صجام بني 
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االإدارة االحتادية واإدارة الواليات، لكنه يوؤدي يف بع�س االأحيان اإىل التاأخري يف تطبيق 
القرارات نتيجة لرتا�صي املوظفني املحليني يف التنفيذ.

2- اأ�سل�ب االإدارة املبا�سرة :
ال يوج���د فيه عي���ب اأو تاأخري اأو الق�ص���ور يف تنفيذ القوان���ني االحتادية، وذلك الأن 
االإدارة االحتادي���ة يكون لها اإدارات يف خمتلف الوالي���ات تتبعها وتاأمتر باأوامرها دون 
اأن تخ�صع الإدارة الواليات، لكن نظرًا ملا يحتاجه هذا االأ�صلوب من نفقات مالية كبرية؛ 
فاإننا جنده يف البلدان الغنية فقط كالواليات املتحدة االأمريكية، وُينتقد هذا االأ�صلوب 
باأنه يوؤدي اإىل تعقيد �صديد يف اجلهاز االإداري، واإىل وقوع تنافر بني االإدارة والواليات.

3- اأ�سل�ب االإدارة املختلطة:
يق���وم ه���ذا االأ�صلوب على اأ�صا�س اإن�صاء بع����س االإدارات االحتادية يف الواليات لكي 
يقوم موظفو الدولة االحتادية بتنفيذ بع�س القوانني، على اأن تتوىل الواليات االأع�صاء 

يف االحتاد مهمة تنفيذ القوانني االأخرى. 
ال�سلطة الق�سائية االحتادية:

تتواله���ا حمكمة عليا احتادي���ة، وقد يعاونها بع�س املحاكم االحتادية التي تتوزع يف 
اأنح���اء الدول���ة االحتادية، وتتلخ�س مهمتها يف الف�ص���ل يف املنازعات التي تهم الدولة 
ب�صف���ة عامة، وفيما يثور بني الدولة االحتادية والواليات من خ�صومات، ويعتر وجود 
حمكمة د�صتورية اأمر �صروري يف الدولة االحتادية ملراقبة د�صتورية القوانني االحتادية 
والقوانني التي ت�صدرها الواليات، ويجوز للمحكمة اأن ت�صدر اأحكامها من �صتة ق�صاة 
فق���ط ميثلون الن�صاب القان���وين، وُيختار رئي�س املحكمة العلي���ا واأع�صائها عن طريق 
رئي����س اجلمهورية من ب���ني ال�صخ�صي���ات ال�صيا�صية ملدى احلياة عل���ى اأن تتم موافقة 

جمل�س ال�صيوخ على هذا االختيار.
 - مظاهر ا�ستقالل ال�اليات:

ت�صتق���ل كل دويل���ة م���ن الدوي���الت االأع�ص���اء يف االحت���اد املركزي بق���در كبري من 
اال�صتقالل الذاتي، اإذ تخت�س كل منها بد�صتور وحكومة خا�صة ومبجل�س نيابي وكذلك 
ق�ص���اء خا����س يتوىل تطبيق القوانني الت���ي ت�صدرها ال�صلط���ة الت�صريعية لكل والية يف 
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النطاق االإقليمي لها.
- الد�ست�ر:

لك���ل دويلة ع�ص���و يف االحتاد املركزي احلق يف اأن يكون لها د�صتور خا�س بها تتوىل 
و�صع���ه ال�صلط���ة التاأ�صي�صية فيها بكامل احلرية، ومتلك حري���ة تعديله وكذلك دون اأي 

قيد، اإال تلك القيود التي يفر�صها الد�صتور االحتادي على جميع الواليات كما راأينا.
- ال�سلطة الت�سريعية:

يق���وم �صك���ان كل والية بانتخ���اب برملانها لكي يت���وىل ال�صلط���ة الت�صريعية فيها عن 
طري���ق �ص���ن القوانني اخلا�ص���ة بالوالي���ات واملنظمة للحي���اة ال�صيا�صي���ة واالقت�صادية 
واالجتماعي���ة فيها، وذلك يف احلدود الد�صتورية التي ر�صمها د�صتور الوالية ومن فوقه 

الد�صتور االحتادي.
- ال�سلطة التنفيذية: 

تت���وىل امله���ام ال�صيا�صية واالإداري���ة يف كل والي���ة حكومة خا�صة به���ا، تعمل ب�صفة 
م�صتقل���ة ع���ن احلكومة االحتادي���ة دون اأن تخ�ص���ع الأي نوع من الرقاب���ة اأو التوجه من 

جانب ال�صلطة املركزية يف العا�صمة االحتادية.
- ال�سلطة الق�سائية :

ُتن�ص���ئ كل والية حماكم خا�ص���ة بها تتوىل تطبيق قوانينه���ا والف�صل يف املنازعات 
التي تثور بني مواطنيها يف النطاق اجلغرايف حلدودها االإقليمية، وذلك بجوار الق�صاء 
االحتادي، وهكذا يتبني لنا اأن الدول الداخلة يف االحتاد املركزي واإن فقدت �صخ�صيتها 
الدولية و�صلطتها يف النطاق الدويل؛ اإال اأنها حتتفظ بجزء كبري من هذه ال�صلطات يف 
املي���دان الداخلي حيث يكون لكل منه���ا �صلطات ت�صريعية وتنفيذي���ة وق�صائية خا�صة، 
ف�ص���اًل عن قيامه���ا بامل�صاركة –على قدم امل�ص���اواة– يف تكوين الهيئ���ات واملوؤ�ص�صات 

االحتادية املختلفة التي ت�صريِّ االأمور على م�صتوى الدولة االحتادية يف جمموعها.
- ت�زيع االخت�سا�سات يف الدولة االحتادية الفدرالية:

يختلف توزيع االخت�صا�صات يف الدولة االحتادية الفدرالية بح�صب ظروف كل دولة 
حيث يتخذ هذا التوزيع عدة اأ�صاليب:
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1- ح�ص���ر اخت�صا�صات احلكومة الفدرالية بحيث تكون ال�صالحيات غري الواردة 
يف ه���ذا احل�صر م���ن اخت�صا�س الدول االأع�صاء يف االحتاد الف���درايل، وهو االأ�صلوب 

االأكرث انت�صارًا، وهذا الف�صل يكون مبقت�صى الد�صتور الفدرايل .
2- حتديد االخت�صا�صات للحكومة املركزية وللدول االأع�صاء يف حال واحد، 

وي�صتل���زم هذا الو�صع اإحداث هيئة حتدد االخت�صا�س يف امل�صائل التي مل يحددها 
الد�صتور، واأيًا كانت هذه الطريقة املتبعة يف توزيع ال�صالحيات بني ال�صلطة الفدرالية 
و�صلط���ات ال���دول االأع�صاء يف االحت���اد الفيدرايل؛ ف���اإن احلكوم���ة الفدرالية تخت�س 

بامل�صائل الهامة يف حيث تخت�س احلكومات املحلية بامل�صائل ذات الطابع املحلي.
- الفرق بني االحتاد املركزي و الالمركزية االإدارية:

يف هذا النطاق يتعر�س فقه القانون العام عادة لدرا�صة الفوارق االأ�صا�صية بني االحتاد 
املركزي اأو الالمركزية ال�صيا�صية والالمركزية االإدارية والتي �صنلخ�صها فيما يلي:

 1- تتعل���ق الالمركزي���ة ال�صيا�صي���ة بالنظ���ام ال�صيا�صي لالحتاد املرك���زي وتوزيع 
ال�صلطات بني الدولة االحتادية والواليات التي تعتر وحدات �صيا�صية تتمتع باال�صتقالل 
الذاتي وبد�صتور خا�س بها، يف حني ٌتَعِرٌ الالمركزية االإدارية عن نظام اإداري يتم عن 
طريق���ه توزيع الوظيفة االإدارية ب���ني ال�صلطة االإدارية واملركزية والهيئات امل�صلحية اأو 

االإقليمية التي ال تعدو اأن تكون وحدات اإدارية بحتة.
تخ�صع املحافظات واالأقاليم يف الالمركزية االإدارية لذات القوانني املطبقة يف   -3
جميع اأرجاء الدولة اأما الواليات يف الدولة االحتادية فتتمتع باحلق يف تطبيق قوانينها 
اخلا�ص���ة التي �صنته���ا �صلطتها الت�صريعية امل�صتقلة عن ال�صلط���ة الت�صريعية االحتادية، 

وميثل هذا الفارق املعيار الهام للتفرقة بني الدولة االحتادية والدولة املوحدة.
3- تتمتع الدويالت االأع�صاء يف االحتاد املركزي ب�صلطات ت�صريعية وتنفيذية   -4
وق�صائي���ة م�صتقلة ع���ن الدولة االحتادية، متار�صها دون اأية رقابة اأو و�صاية طاملا ظلت 
يف احل���دود الت���ي ر�صمها له���ا الد�صتور االحت���ادي، يف حني تخ�صع الهيئ���ات االإقليمية 

للو�صاية من احلكومة املركزية يف مبا�صرتها الخت�صا�صاتها االإدارية.
4- اإذا ك���ان الد�صت���ور االحتادي يف االحت���اد املركزي هو الذي يت���وىل مهمة توزيع 
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االخت�صا�ص���ات بني الدولة االحتادية والوالي���ات بالطريقة التي تالئم ظروف واأو�صاع 
كل دول���ة؛ فاإن القان���ون العادي ي�صطلع بت�صكيل الهيئ���ات االإقليمية الالمركزية ويعدد 

اخت�صا�صاتها االإدارية وكيفية وو�صائل ممار�صة هذه االخت�صا�صات. 
- تقدير االحتاد املركزي:

 يف نهاي���ة درا�صتنا لالحتاد املركزي يتع���ني علينا اأن نرز املزايا التي يحققها هذا 
النظ���ام ال���ذي انت�صر ب���ني دول العامل حت���ى اأ�صبحت م�صاحة ال���دول االحتادية تغطي 

اجلزء االأكر من الكرة االأر�صية، وكذلك ما يوجه اإىل هذا النظام من انتقادات. 
- عي�ب االحتاد املركزي :

1- ن�ص���اأة املنازع���ات وتثور اخلالفات ب���ني الدولة االحتادي���ة والدويالت االأع�صاء 
ب�صب���ب اختالف القوانني والت�صريع���ات من والية اإىل اأخرى، وقد يوؤدي ذلك اإىل ظهور 

م�صكالت كبرية تهدد وحدة الدولة ذاتها.
2- يحتاج هذا النظام اإىل نفقات �صخمة ب�صبب تعدد الهيئات والتنظيمات.
3- فر�س �صرائب متنوعة احتادية وحملية على االأفراد مما يثقل كاهلهم.

4- ياأخذ االحتاد املركزي �صعف �صيطرة الدولة االحتادية على اقت�صاديات الدولة 
وع���دم قدرتها على توجيه هذا االقت�صاد لتحقيق االأه���داف القومية التي ت�صطلع بها 

مثلما هو �صائد االآن يف معظم الدول.
وله���ذا ي�صود االجت���اه يف الوقت احلا�صر نح���و تو�صع �صلطات الدول���ة االحتادية يف 

املجاالت االقت�صادية على ح�صاب �صلطات الواليات االأع�صاء يف هذه االحتادات. 
2- االحتاد اال�ستقاليل )الك�نفدرايل( و خ�سائ�سه:

ه���و عبارة عن احتاد تعاهدي بني ع���دد من الدول يتمثل بوجود هيئة دبلوما�صية اأو 
حكومية تدير �صوؤون االحتاد.

ويتم هذا االحتاد مع احتفاظ كل دولة با�صتقاللها اخلارجي وبقاء نظمها الداخلية 
دون تغي���ري، حي���ث يقوم االحتاد التعاه���دي نتيجة اتفاق بني دولت���ني اأو اأكرث، يت�صمن 

�صروطا حتدد اأهدافه وتنظم اإن�صاءه وتعنيِّ هيئاته.
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واملعاه���دة الدولية هي الراب���ط القانوين بني الدول املتحالف���ة كونفدراليًا، ولذلك 
فاأن العالقة بني هذه الدول هي عالقة تعاقدية.

ويتميز االحتاد الك�نفدرايل بثالثة خ�سائ�س:
ال�صف���ة الدبلوما�صي���ة: فالهيئ���ة الت���ي تدير االحتاد متث���ل ال���دول املتحالفة ولي�س 
ال�صع���وب، وال�صالحيات التي متار�صها ه���ذه الهيئة هي �صالحيات حمدودة ومرتبطة 

بتوفر قاعدة االإجماع.
فقدان �صالحية التنفيذ املبا�صر: فالقرارات التي تتخذها الهيئة التي تدير االحتاد 

الكونفدرايل ال تطبق على �صعوب الدول املتحالفة اإال بعد موافقة احلكومات املعنية.
احتف���اظ الدول املتحالف���ة بكامل �صيادتها: فالدول املتحالف���ة تبقى �صيدة ت�صتطيع 
االن�صحاب من االحت���اد التعاهدي متى ت�صاء ذلك، كما اأنها حتتفظ بكامل موؤ�ص�صاتها 

من حكومة وجي�س واإدارة وعالقات دبلوما�صية وخارجية.
- كيفية تنظيم االحتاد التعاهدي:

تتوىل التن�صيق بني دول االحتاد هيئة �صيا�صية م�صرتكة، قد تكون موؤمترًا اأو جمعية 
اأو جمل�صًا. تتكون من مندوبني ميثلون دول االحتاد، وتقوم هذه الهيئة مبهمة ا�صت�صارية؛ 
وذلك لتحديد ال�صيا�صة امل�صرتكة للدول االأع�صاء عن طريق التو�صيات التي ت�صدرها، 

والتي البد من موافقة الدول االأع�صاء عليها قبل تنفيذها.
وله���ذا ال تعتر هذه الهيئة دولة مركزية لل���دول االأع�صاء اأو حكومة فوق حكوماتها 
اأو �صخ�صًا دوليًا قائمًا بذاته، ولي�س لها اأي �صلطان على رعايا الدول املكونة لالحتاد.

وتتك���ون هذه الهيئ���ة على اأ�صا�س امل�صاواة التامة والت���وازن الدقيق بني الدول االأع�صاء، 
حي���ث ميث���ل كل دولة ع���دد مت�صاٍو م���ن املمثلني، اإذ تق���ف جميع الدول االأع�ص���اء على قدم 
امل�ص���اواة يف هذا التمثيل ب�صرف النظر عن االختالف م���ن حيث القوة اأو امل�صاحة اأو عدد 

ال�صكان. وهذا يعتر نوٌع من الدميقراطية بني الدول االأع�صاء يف االحتاد التعاهدي.
ولك���ل دولة م���ن دول االحتاد حق االنف�صال عن االحتاد اإذا م���ا راأت اأن م�صلحتها 
تقت�ص���ي ذلك، وهو حق ثابت لكل دولة من دول االحت���اد التعاهدي، ولو مل ين�س عليه 
يف املعاه���دة، اإذن فال���دول الداخلة يف االحت���اد التعاهدي حتتفظ بكام���ل ا�صتقاللها 
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و�صيادتها دون نق�صان، وينتج عن ذلك ما يلي:
لك���ل دولة احلق يف ت�صريف �صوؤونه���ا اخلارجية ا�صتقالاًل عن بقية االأع�صاء،   -1
واأن احلرب التي تقع بني اإحدى الدول يف االحتاد ودولة اأجنبية ال تعتر حربا بني دول 
االحت���اد جميعا وهذه الدول���ة، كما اأن احلرب التي تن�صب بني ه���ذه الدول تعتر حربًا 

دولية ولي�صت اأهلية.
حتتف���ظ كل دول���ة بنظامها ال�صيا�صي الداخلي وبرئي�صه���ا اخلا�س، ولي�س لها   -2
احلق يف ال�صغط على بقية دول االحتاد لكي تاأخذ بنظامها ال�صيا�صي الداخلي الأن هذا 

يتنافى مع طبيعة االحتاد التعاهدي.
3- يظ����ل رعاي����ا كل دولة من دول االحت����اد حمتفظني بجن�صيته����م اخلا�صة، الأن 
العالقة بني الدول املتعاهدة تكون بني حكوماتها فقط، اإذ اأنه ال يوجد اإقليم م�صرتك 
يجمع �صكان الدول االأع�صاء، حيث تظل كل دولة حمتفظة بحدودها الدولية املعرتف 
به����ا من قب����ل، كما اأنه ال يوج����د اأي تنظيم ت�صريع����ي اأو ق�صائي ل����ه اخت�صا�س على 
جمم����وع �صكان الدول االأع�ص����اء. ومن اأمثلة هذا االحت����اد، االحتاد االأمريكي، حيث 
ن�ص����اأ بني 13 م�صتعم����رة اإجنليزية يف اأمريكا ال�صمالية �صن����ة 1776 ملواجهة اإجنلرتا 
ق�ص����د ا�صتق����الل هذه امل�صتعم����رات، ومت توحيد اجلهود ال�صيا�صي����ة و الع�صكرية بعد 
13 موؤمت����رًا م�صرتك����ًا، ومت تن�صي����ق عالقاتها مع ال����دول االأجنبية، م����ع احتفاظ كل 
والي����ة با�صتقاللها و �صيادتها و نظامها الداخلي و كافة حقوقها يف مواجهة الواليات 
االأخرى. وبعد انتهاء احلرب التحريرية؛ غلب االجتاه االحتادي يف موؤمتر فيالدلفيا 
يف ماي����و 1787، ف�ص����در الد�صتور االحتادي للواليات املتح����دة االأمريكية يف �صبتمر 
م����ن نف�س ال�صنة. وم����ن اأمثلته الفا�صلة: احتاد الوالي����ات العربية املتحدة عام 1958 
ب����ني اجلمهورية العربية املتحدة )�صوريا وم�ص����ر( واململكة اليمنية، وباقي االأقاليم 

العربية الراغبة يف االن�صمام اإىل هذا االحتاد.
ومم���ا �صبق يت�ص���ح اأن ال�صيغ���ة الفيدرالية ق���د اأثبتت جناحها، فقد جل���اأت اإليها 
العدي���د من ال���دول، ومن املوؤ�صف اأننا نحن العرب مل نتج���ه نحوها، اأو جنربها بعملية 
لنطوره���ا وف���ق ظروفنا، فنح���ن اأمة واح���دة خالية م���ن التنوعات العرقي���ة والدينية 
والثقافية واحل�صارية الكبرية، مما يتوجب علينا اأن نوحد دولتنا الب�صيطة، لكن ذلك 
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قد ال ت�صمح به الظروف ال�صيا�صية العربية و الدولية، و قد تعيقه براأي البع�س امل�صاحة 
ال�صا�صعة والتعداد الكبري، و قد تقف �صده االإرادة ال�صيا�صية الفطرية ال�صعيفة.

احلــالة الـيمنــيـة
بالع���ودة اإىل اليمن �صنجد اأن م�صطلح الفيدرالي���ة عندما ظهرت املطالبة به لدى 
بع����س اأطراف احل���راك اجلنوبي قدمت���ه على اأ�صا����س فيدرالية ب���ني اإقليمني �صمايل 
وجنوب���ي، وفقًا للح���دود ال�صطرية التي كان���ت قائمة قبل اإعالن الوح���دة اليمنية عام 
90م، ومت ط���رح هذا اخليار عند ظهوره باعتب���اره حل و�صط بني دعاة الوحدة ب�صكلها 

احلايل )الدولة املركزية( وبني املطالني بفك االرتباط وا�صتعادة الدولة اجلنوبية.
وق���د اأدى ذل���ك الأن يرتبط معن���ى الفيدرالية يف ذه���ن املوطن اليمن���ي بفيدرالية 
االإقليم���ني، ومع ا�صتداد اأزمة الق�صية اجلنوبي���ة؛ ظهر على ال�صاحة اليمنية خيار رابع 
حلل تلك الق�صية، وهو خيار الدولة الالمركزية، �صواء يف اإطار املحافظات احلالية اأو 
يف اإط���ار نظام االأقاليم، وكانت فكرة االأقالي���م قد ظهرت منذ االأزمة اليمنية الناجتة 
ع���ن االنتخاب���ات الرملاني���ة عام 93م، وهو م���ا تطرقت له وثيقة العه���د واالتفاق التي 

وقعتها االأطراف املت�صارعة يف االأردن قبيل اندالع حرب �صيف 94م.
وجن���د اأن خي���ار الالمركزية بداأ يختل���ط يف الفرتة االأخ���رية يف بع�س الطروحات 
بفيدرالي���ة االأقاليم املتع���ددة، وهو ما جعل اأ�صحاب هذا اخلي���ار يعرون عنه ب�صيغة 

الدولة االحتادية، متييزًا له عن فيدرالية االإقليمني.
  م���ا �صبق يجعلنا نقول باأن الدولة الفيدرالية هي دولة احتادية ب�صيغة ال مركزية، 
والف���ارق بني ال�صيغتني املتداولتني على ال�صاحة اليمنية قد يعرِّ عن الو�صع القائم يف 

اليمن اأكرث من تعبريه عن نظامني عامليني خمتلفني.
 وذل���ك يجعلن���ا ندعو اأهل ال�ص���اأن يف اليمن اإىل ع���دم التمرت�س خل���ف االألفاظ، واأن 
ينظ���روا اإىل االأهداف املتوخاة من ورائها، فلي�س مهم���ًا اأن ن�صف دولتنا بالالمركزية اأو 
االحتادي���ة اأو الفيدرالية، لكن املهم اأن جنعل من النظام الذي �صنختاره و�صيلة لالنتقال 
بالوطن اليمني نحو مرحلة من االإخاء واالزدهار والرقي والعدالة وامل�صاواة، ال اأن ت�صبح 

كل غايتنا تغيري �صكل الدولة احلايل فقط لن�صعر اأنف�صنا اأننا قد حققنا التغيري.
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انتـــقـال مــرحـــلي
بالنظ���ر اإىل الطروح���ات التي تتفاع���ل على ال�صاحة اليمنية ه���ذه االأيام ويف اأروقة 
جلان موؤمتر احلوار الوطني على وجه اخل�صو�س؛ فاملالحظ اأن االأمور تكاد ت�صري نحو 
اإع���ادة تق�صيم الدول���ة اليمنية اإىل جمموعة من االأقاليم املتعددة؛ �صواء يف ظل دولة ال 

مركزية اأو فيدرالية.
ويع���رف اجلمي���ع اأن االنتق���ال الفجائي من نظ���ام املحافظات احلالي���ة اإىل نظام 
االأقالي���م الكرى ل���ن يكون بالب�صاط���ة التي يت�صوره���ا البع�س، الأن اإقام���ة موؤ�ص�صات 
حكومية الإدارة تلك االأقاليم واإيجاد نوع من االن�صجام بني املناطق املكونة لها �صيحتاج 

لوقت لي�س بالق�صري.
ذلك يجعلنا نقرتح اأن تتم عملية اأقلمة الدولة اليمنية -اإن مت التوافق عليها- عر 
مرحل���ة انتقالي���ة )خم�س �صنوات مثاًل( بحيث تبداأ بعد االنته���اء من �صياغة الد�صتور 
اجلديد باالنتقال اإىل نظام ال مركزي يف اإطار املحافظات احلالية، مع ت�صحيح اأو�صاع 
املناط���ق التي مت �صمها اإىل حمافظات مل ت�صتطع االن�صجام معها، مثل: و�صاب وعتمة 
ذمار، ورداع البي�صاء، وتهامة حجة، وخبان اإب، ويافع حلج واأبني، وجزيرة �صقطرى.
 بحي���ث جنم���ع يف بداية االأم���ر كل جمموعة م���ن املحافظات املتجان�ص���ة يف اإقليم 
تن�صيقي تنموي، على غرار االأقاليم التنموية ال�صتة يف تون�س التي ين�صق كل واحد منها 
بني جمموعة من الواليات، ثم ن�صرع خالل الفرتة االنتقالية باإقامة امل�صاريع اخلدمية 
والثقافية التي تقدم خدماتها على م�صتوى كل اإقليم، مع اإن�صاء موؤ�ص�صات اإدارية عامة 
وخا�ص���ة ت���وؤدي عملها يف عم���وم املحافظات التي يتك���ون منها كل اإقلي���م، وتنطلق من 

عا�صمة اإحدى تلك املحافظات التي يتم حتديدها م�صبقًا لتكون عا�صمة االإقليم.
وبع���د انتهاء الفرتة االنتقالي���ة؛ يتم حتويل النظام الالمرك���زي من املحافظات اإىل 
االأقاليم، لتتحول من اأقاليم تن�صيقية وتنموية؛ اإىل وحدات اإدارية لها �صلطاتها االإقليمية، 
وت�صبح املحافظات يف اإطارها وحدات اإدارية من درجة ثانية ب�صلطاتها املحلية، وت�صري 
تبعيتها ل�صلطات االأقاليم بداًل من ال�صلطة املركزية للدولة، ويبقى هذا النظام االنتقايل 

قاباًل للتطبيق حتى اإن قررنا ال�صري يف دولة فيدرالية باأقاليم متعددة.
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المضامين المطلوبة في الدستور
 فيما يخص الحقوق والحريات
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ا�ضتعر����ض الباحث القان���وين �ضامي اخلر�ضاين يف ورقته ح���ول امل�ضامني املطلوبة 
يف الد�ضت���ور فيما يخ�ض احلقوق واحلريات، احلق���وق واحلريات الفردية واجلماعية 
يف املواثي���ق الدولية وما ت�ضمنها الد�ضتور اليمني احلايل، و املبادئ الأ�ضا�ضية الواجب 

ت�ضمينها يف الد�ضتور القادم، فيما يخ�ض احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية.
وبالن�ضب���ة لل�ضمانات الأ�ضا�ضية حلماي���ة و�ضون احلقوق واحلريات قال: "ل بد من 
وج���ود حماية ت�ضمن ح�ضول الفرد عل���ى حقوقه وممار�ضة حرياته، وتتخذ ال�ضمانات 
التالي���ة: "اأول: ال�ضمان���ات الد�ضتوري���ة، ومن خ���ال الن�ض الد�ضت���وري، وتكون: على 
مب���داأ امل�ضاواة، ومب���داأ �ضيادة القانون، ومبداأ الف�ضل ب���ني ال�ضلطات، ومبداأ ا�ضتقال 
الق�ض���اء، والرقاب���ة عل���ى د�ضتورية القوان���ني، وثاني���ا: ال�ضمانات ال�ضيا�ضي���ة للحقوق 
واحلريات، ويق�ضد بها وج���ود اإرادة �ضيا�ضية توؤمن بحقوق الفرد وحرياته الأ�ضا�ضية، 
يف ممار�ض���ة الدميقراطية م���ن خال نظام �ضيا�ضي اقت�ض���ادي اجتماعي، عن طريق 

التعددية ال�ضيا�ضية، والتداول ال�ضلمي لل�ضلطة وحرية الراأي:
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وا�ضتعر�ض الدكتور اأحمد احلميدي عميد كلية احلقوق يف جامعة تعز بدوره مقدمة 
يف امل�ضامني الرئي�ضية للد�ضتور فيما يخ�ض احلقوق واحلريات العامة، م�ضريًا اإىل اأن 
الد�ضتور يظل عماد الدميقراطية واأهم مقوماتها، حيث ينبغي جتاوز الطرح التقليدي 
ملاهي���ة الد�ضتور واإ�ضباغ مفهوٍم جديٍد عليه يرتقي باحلقوق واحلريات �ضواء من حيث 

الن�ض عليها �ضراحة اأو من حيث احلماية الفعلية لهذه احلقوق واحلريات.
وذك���ر اأن التج���ارب احلديثة لاأنظمة ال�ضيا�ضي���ة اأثبتت اأنه من امله���م توفر نظام 
�ضيا�ض���ي م���ا على د�ضت���ور، على اأن الأهم يتمث���ل يف اأن توؤدي ممار�ض���ة هذا النظام يف 
احلي���اة ال�ضيا�ضية اإىل انعكا�ض���ات اإيجابية على احلقوق واحلري���ات وال�ضتقرار وبناء 
احلي���اة القت�ضادي���ة والجتماعي���ة، واأن ي�ضك���ل الد�ضت���ور م�ضروع���ًا اجتماعيًا يحدد 
توجه���ات �ضيا�ضية وثقافية واجتماعي���ة واقت�ضادية، ذلك اأنه قد يق���وم نظام �ضيا�ضي 
"مد�ضرت"، ت�ضخر الدميقراطية فيه خلدمة حتالف قبلي اأو طبقي اأو �ضيا�ضي، ول تعرب 

بالتايل عن م�ضالح الأغلبية ال�ضعبية ول تهدف لتحقيقها.
وق���ال اإن املت�ضفح لكثري من د�ضاتري الدول اجلديدة ياحظ منذ الوهلة الأوىل اأن 
جمم���ل هذ الد�ضاتري قد احت���وت على اأبواب ومواد تتحدث عن احلقوق واحلريات، بل 
ومتجدها اأحيانا، اإل اأن ما يحدث حاليًا يف هذه الدول اأثبت اأن هناك قهرًا وحرمانًا، 
ول وج���ود ملواطنة مت�ضاوية، واأن جذور ال�ضتب���داد را�ضخة يف الفكر واملمار�ضة، مبعنى 
اأن تل���ك الد�ضاتري ب�ضيغته���ا القائمة قد عجزت عن توفري احلماي���ة الواجبة للحقوق 
واحلري���ات، ول���و يف حدها الأدنى؛ لذا تطرح ت�ض���اوؤلت يف غاية الأهمية عن امل�ضامني 

الأ�ضا�ضية التي يجب اأن حتتويها تلك الد�ضاتري فيما يخ�ض احلقوق واحلريات؟.
ويف ورقته اأ�ضار الدكتور حممد اأحمد �ضالح  من جامعة عدن اإىل اأن الد�ضتور يظل 
عماد الدميقراطية واأهم مقوماتها حيث ينبغي جتاوز الطرح التقليدي ملاهية الد�ضتور 
واإ�ضب���اغ عليه مفهوما جديدا يرتقي باحلقوق واحلريات، �ضواء من حيث الن�ض عليها 
�ضراح���ة اأو من حيث احلماي���ة الفعلية لهذه احلقوق واحلري���ات، وتطرقت ورقته اىل 
التعدي���ات والإ�ضاف���ات املطلوبة على الد�ضت���ور اليمني القادم فيم���ا يخ�ض احلقوق 
الفردي���ة واجلماعية، بالإ�ضافة اإىل ال�ضمان���ات الأ�ضا�ضية للحقوق واحلريات الفردية 
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واجلماعية، والتي تتمح���ور يف �ضمانات قانونية ود�ضتورية، و�ضمانات �ضيا�ضية، وقال: 
"اإذا كانت الدولة قائمة على جمموعة من الأ�ضخا�ض، فاإن لهوؤلء الأ�ضخا�ض حقوق 
مى، واإل فا قيمة لهذه الدولة بكل ما فيها من �ضلطات،  وحري���ات يجب اأن تحُ�ضان وحتحُ
م�ض���ريًا اإىل اأن هن���اك الكث���ري من الن�ضو����ض الد�ضتوري���ة املتعلقة باحلق���وق الفردية 
واجلماعي���ة بحاج���ة اإىل تعديات يف الد�ضت���ور اليمني القادم لتتواف���ق مع مقت�ضيات 
املرحلة وما ح�ضل فيها من تغريات ت�ضتوجب و�ضع ن�ضو�ض د�ضتورية وا�ضحة و�ضاملة 
حلق���وق املواطنني وحرياته���م، وخ�ض بالذكر امل���واد: )27( اخلا�ض���ة بحرية البحث 
العلم���ي ونح���وه، واملادة )29( اخلا�ض���ة بحق العمل وم���ا يرتتب علي���ه، واملادة )46( 
اخلا�ضة بحق اللجوء ال�ضيا�ضي، واملادة )52( ب�ضاأن حرمة امل�ضاكن ودور العبادة ودور 

العلم، واملادة )55( ب�ضاأن الرعاية ال�ضحية وما يرتتب عليها.
وذك���ر ع���ددًا م���ن احلقوق غري املذك���ورة يف الد�ضت���ور اليمني، والت���ي ل بد من اأن 
يت�ضمنه���ا الد�ضت���ور القادم، ومنها حرم���ة ج�ضد الإن�ضان وحترمي الجت���ار باأع�ضائه، 
حرية املعتقد واإقامة ال�ضعائر الدينية، حرية احل�ضول على املعلومات والبيانات، حرية 
ال�ضحافة والطباع���ة والن�ضر و�ضائر و�ضائل الإعام، حرية اإ�ضدار ال�ضحف ومتلكها، 
حق تنظيم الجتماعات العام���ة والتظاهرات وامل�ضريات مبجرد الإخطار، حق تنظيم 
الجتماعات اخلا�ضة دون اإخطار، حق ممار�ضة الريا�ضة وم�ضئولية الدولة جتاه ذلك، 
الت���زام الدولة باتخاذ التدابري الكافية مل�ضاواة املراأة مع الرجل، التزام الدولة برعاية 
ذوي الإعاق���ة ال�ضحية، وترتيب فر����ض عمل لهم، حظر كافة �ضور ال�ضرتقاق وجتارة 
الأطفال، التزام الدولة برعاية م�ضالح اليمنيني املقيمني يف اخلارج، وحق كل �ضخ�ض 

يف العي�ض يف بيئة نظيفة.
و�ض���دد على اإن و�ضع ن�ضو����ض د�ضتورية تنظم حقوق وحري���ات املواطنني لن تكون 
له���ا ج���دوى على الواقع العملي من دون اأن تتوافر لها �ضمان���ات اأ�ضا�ضية، كال�ضمانات 
القانونية والد�ضتورية وما حتتويه من مبادئ، كمبداأ امل�ضاواة القانونية وما يحتويه من 
مبادئ، ومبداأ �ضيادة القانون، ومبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات، ومبداأ ا�ضتقال الق�ضاء، 

ومبداأ الرقابة على د�ضتورية القوانني، اإ�ضافة اإىل ال�ضمانات ال�ضيا�ضية.
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واحتوت ورقة املحامي ر�ضوان �ضعيد حممد العب�ضي على مبحثني، يف املبحث الأول  
ا�ضتعر�ض ب�ضكل عام عن احلقوق واحلريات ال�ضا�ضية لاإن�ضان وفقًا لل�ضرائع الدولية، 
ويف املبح���ث الثاين تطرق اإىل اأهم ال�ضمانات املطلوبة لتعزيز حقوق الن�ضان الفردية 
واجلماعي���ة يف اليمن �ضواء م���ن الناحية الت�ضريعي���ة اأو الناحي���ة التطبيقية والعملية، 
واختت���م ورقته بالق���ول: "اإن العمل على اإيج���اد الدولة العادلة الت���ي ت�ضاوي بني جميع 
مواطنيها باحلقوق واحلريات العامة وتكافوؤ الفر�ض، هو اأحد اأهم عوامل تقدم ورقي 
املجتمعات وال�ضعوب والنهو�ض بها من واقعها احلايل املرير، وبغري اإيجاد هذه الدولة 
العادلة؛ فاإن املجتمع بكافة مكوناته يكون متجهًا يف طريق مظلم نهايته هاوية �ضحيقة 
خملف���ة للكثري من ال�ضحايا، وتتمثل يف ال�ضراعات الداخلية والنزاعات امل�ضلحة مما 
يخل���ف دمار للمجتمع ولأجياله القادمة ي�ضعب معها معاجلة اجلراح التي تت�ضبب بها 

هذه ال�ضراعات .
واأكد املحامي حممد باحمي�ضون اأن احلريات الفردية اأي�ضا من املكونات الأ�ضا�ضية 
للمنظومة احلقوقية، وجند �ضند احلقوق الفردية يف تراث الفكر الإن�ضاين. كما اأ�ضار 
اإىل اأهمي���ة اإيجاد منظوم���ة حقيقية، ولي�ض �ضورية، تتمحور ح���ول احلريات واحلقوق 

الفردية واجلماعية من خال د�ضتور يرتكز على العدل وال�ضام ال�ضامل للجميع . 
وعرف الد�ضتور م�ضريًا اإىل امل�ضكات التي تعر�ضت لها احلقوق واحلريات الفردية 
واجلماعي���ة  يف عه���د النظام ال�ضابق حيث وجدت ن�ضو����ض يف الد�ضتور ل متت للواقع 
ب�ضل���ة، كما مت تعدي���ل الد�ضتور وفقا لرغب���ات احلاكم، ومل ي���راع احلقوق واحلريات 
الفردي���ة واجلماعي���ة، حيث توزعت ب�ضك���ل ع�ضوائي وت�ضابك ما يتعل���ق منها باحلقوق 
القت�ضادي���ة وال�ضيا�ضية والجتماعي���ة وال�ضيا�ضية واملدنية، ولذل���ك يجب ترتيب هذه 
احلق���وق يف م���واد وب�ضكل منطقي يتف���ق وطبيعة كل جمموعة من احلق���وق، بالإ�ضافة 
اإىل اأن م���واد الد�ضت���ور ال�ضامنة للحقوق واحلري���ات معر�ضة للتقيي���د والإعاقة �ضواء 
باإخ�ضاعها لقوانني لحقة اأو ب�ضبب اأعراف وتقاليد قبلية معادية للحقوق واحلريات. 
ار�ض �ض���د اأبناء اجلن���وب واأبناء �ضعدة واأب���ني وتهامة من  وذك���ر اأي�ض���ًا اإىل ما ميحُ
القم���ع، م�ضددًا على اأن هناك بون �ضا�ضع بني حقوق وحريات يقررها الد�ضتور، ووقائع 
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دول���ة اأمنية وع�ضكرية تتحكم يف كل �ضيئ يف حياة مواطنيها ويرى انه يجب على جلنة 
�ضياغة الد�ضتور القادم ان تتافى كل عيوب الد�ضتور ال�ضابق. 

وحت���دث عن امل�ضام���ني املطلوبة يف الد�ضت���ور القادم فيما يخ����ض حماية احلقوق 
واحلريات الفردية واجلماعية، ومنها: 

اأن تق���وم بو�ضع الد�ضتور هيئ���ة قومية ت�ضارك فيها كل الأح���زاب واملوؤ�ض�ضات   -
القومية وال�ضخ�ضيات الوطنية والنقابات ومنظمات املجتمع املدين . 

اأن يتم تف�ضيل احلقوق واحلريات بو�ضوح يف الد�ضتور.  -
اأن ينطلق الد�ضتور من دولة املواطنة واحلريات وامل�ضاواة القانونية والق�ضائية.   -

اأن ل يكون عر�ضة للتبديل والإلغاء.  -
اأن يحمي الأقليات واملهم�ضني.  -

>>>
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مقدمة في
 المضامين الرئيسة للدستور
 فيما يخص الحقوق والحريات العامة

الدكتور أحمد قاسم الُحميدي
عميد كلية الحقوق - جامعة تعز
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ع���دُّ الد�ضتور، م���ن الناحية القانونية، جمموع���ة من القواعد الت���ي توؤطر النظام  يحُ
ال�ضيا�ضي يف الدول���ة وحتدد �ضكل الدولة، ب�ضيطة اأو مركبة، و�ضكل احلكم فيها، ملكي 
اأو د�ضت���وري، و�ضكل النظام ال�ضيا�ض���ي، رئا�ضي اأم برملاين، كما اأنها حتدد كيفية توزيع 
الخت�ضا�ض���ات بني ال�ضلطات وطرق الو�ضول للحكم، بالنتخاب اأو الوراثة اأو التعيني، 

وعاقة الدولة بالدين، بالإ�ضافة اإىل احلقوق واحلريات العامة املكفولة للمواطنني.
ل���ت العاق���ة ب���ني فك���رة الد�ضت���ور ومطل���ب الدميقراطي���ة وحتقي���ق احلقوق  ومثَّ
واحلري���ات يف الفكر ال�ضيا�ضي معادلة غري قابلة لانف�ضام والنف�ضال؛ فالدعوة اإىل 
الد�ضت���ور انبثقت م���ن قلب التطور نحو الدميقراطية، وبق���در ما ر�ضخت هذه الأخرية 
ومن���ت وتاأكدت على �ضعيد الوع���ي ال�ضيا�ضي املجتمعي العام؛ بقدر ما تو�ضعت احلركة 

الد�ضتورية يف كل الدول وامتدت لتكت�ضب اأبعادًا كونية.
والدول���ة باعتباره���ا موؤ�ض�ضة متتل���ك ال�ضيادة وراأ����ض التنظيم ال�ضيا�ض���ي والإطار 
الع���ام ملمار�ضة ال�ضلطة؛  ل بد من توفرها على قان���ون اأ�ضا�ضي ي�ضمن حقوق وحريات 
مواطنيه���ا، ويح���دد اخت�ضا�ض���ات هيئاته���ا، ويق���ن �ضاحي���ات ممار�ض���ي �ضلطاتها 
واملت�ضرف���ني با�ضمه���ا، ويخوله���ا امل�ضروعية ال�ضروري���ة لدعم م�ضروعيته���ا الداخلية 
والدولي���ة، اإن���ه الد�ضت���ور كدليل على  انبث���اق ال�ضلطة ع���ن اإجماع ع���ام وكموؤ�ضر على 

احلداثة والدميقراطية، وبالتايل الن�ضمام اإىل املجتمع الدويل )1( .
 1- راجع اندرية هوريو: القانون الد�ضتوري واملوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية، بريوت الأهلية للن�ضر والتوزيع، اجلزء الأول، �ض�88، حيث 

.ي�ضري اإىل اأن ن�ضر الد�ضتور هو اإعان عن امل�ضتوى الدويل للدولة اجلديدة واأنها ترتقي اإىل مرتبه النفع ال�ضيا�ضي
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ومهم���ا يكن من ت���ازم فكرة الد�ضتور ومطلب الدميقراطي���ة واحلرية؛ فقد اأثبتت 
التجارب احلديثة لاأنظمة ال�ضيا�ضية اأنه من املهم توفر نظام �ضيا�ضي ما على د�ضتور، 

على اأن الأهم ما يلي:
1 - اأن توؤدي ممار�ضة هذا النظام يف احلياة ال�ضيا�ضية اإىل انعكا�ضات اإيجابية على 

احلقوق واحلريات وال�ضتقرار وبناء احلياة القت�ضادية والجتماعية. 
2 -  اأن ي�ضك���ل الد�ضت���ور م�ضروع���ًا اجتماعي���ًا يح���دد توجه���ات �ضيا�ضي���ة وثقافية 
واجتماعي���ة واقت�ضادية، ذلك اأنه قد يقوم نظ���ام �ضيا�ضي "مد�ضرت"، ت�ضخر 
الدميقراطي���ة فيه خلدمة حتالف قبل���ي اأو طبقي اأو �ضيا�ضي، ول تعرب بالتايل 

عن م�ضالح الأغلبية ال�ضعبية ول تهدف لتحقيقها.
واملت�ضفح لكثري م���ن د�ضاتري الدول اجلديدة ياحظ منذ الوهلة الأوىل اأن جممل 
هذ الد�ضاتري قد احتوت على اأبواب ومواد تتحدث عن احلقوق واحلريات، بل ومتجدها 
اأحيان���ا، اإل اأن م���ا يحدث حاليًا يف هذه الدول اأثبت اأن هناك قهرًا وحرمانًا، ول وجود 
ملواطن���ة مت�ضاوية، واأن ج���ذور ال�ضتبداد را�ضخة يف الفك���ر واملمار�ضة، مبعنى اأن تلك 
الد�ضاتري ب�ضيغتها القائمة قد عجزت عن توفري احلماية الواجبة للحقوق واحلريات، 
ولو يف حدها الأدنى؛ لذا تطرح ت�ضاوؤلت يف غاية الأهمية عن امل�ضامني الأ�ضا�ضية التي 

يجب اأن حتتويها تلك الد�ضاتري فيما يخ�ض احلقوق واحلريات؟.
 �ضحي���ح اأن���ه لي�ض من املبالغة يف �ضيء التاأكيد عل���ى زيف وخطاأ اأو على الأقل عدم 
دق���ة النتائ���ج املرتتبة ع���ن درا�ضة التج���ارب الد�ضتوري���ة، ومنها التجرب���ة الد�ضتورية 
وال�ضيا�ضية اليمنية على وجه التحديد، انطاقًا من الوثيقة الد�ضتورية فقط، ذلك اأنه 
حتت القانون هناك الواقع)2(  ، واأن بجانب الد�ضتور املكتوب هناك الد�ضتور املمار�ض، 
مم���ا ي�ضتدعي ع���دم ح�ضر امل�ضاألة يف اإطار التحليل القان���وين ال�ضرف، واخلروج بها 
اإىل نط���اق حتلي���ل اجتماعي �ضيا�ض���ي �ضامل، طاملا يتعل���ق الأمر بف���ك مع�ضلة عاقة 
املجتم���ع بالدولة انطاقًا م���ن كون الدميقراطية حركه اجتماعي���ة و�ضيا�ضية من اأجل 
اإيجاد تعديات بنيوية يف طبيعة الدولة واملجتمع )3( ، على اأن املقدمة الرئي�ضة لتحقيق 

2 -  مي�ضيل مياي: دولة القانون، مقدمة يف نقد القانون الد�ضتور، بريوت، الطبعة الثانية، 1982م، �ض�10
3 -  بيان من اأجل الدميقراطية، بريوت، موؤ�ض�ضة البحاث العربية، �ض.م.م .، الطبعة الرابعة،1986م.
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ذلك كله؛ وجود د�ضتور يت�ضمن احلقوق واحلريات وي�ضمن حمايتها.
ولك���ي يظل الد�ضتور عماد الدميقراطية، واأه���م مقوماتها؛ ل بد من جتاوز الطرح 
التقلي���دي ملاهية الد�ضتور، ب���ل واإ�ضباغه مفهومًا جديدًا يرتق���ي باحلقوق واحلريات، 
�ض���واء من حي���ث الن�ض عليها �ضراح���ة؛ اأو من حي���ث احلماية الفعلي���ة لهذه احلقوق 

واحلريات، لذلك �ضنتناول هذا الإجمال من خال ثاث نقاط على النحو التايل: 
اأ - الد�ضتور عقد اجتماعي بني خمتلف فئات املجتمع.

ب - املحددات العامة لد�ضتور احلقوق واحلريات.
ج - مقدمات عملية ل�ضياغة د�ضتور احلقوق واحلريات واملواطنة املت�ضاوية.

اأوال : الد�ستور عقد اجتماعي بني خمتلف فئات املجتمع. 
لك���ي يتحق���ق يف الد�ضت���ور مفهوم العق���د الإجتماعي الذي ترت�ضي���ه خمتلف فئات 

ال�ضعب؛ يجب اأن يوؤمن اجلميع بالأمور اجلوهرية الآتية:
1 � مين���ح ال�ضعب بو�ضفه مالك ال�ضلطة وم�ضدرها مبوجب ذلك العقد ل�ضلطة متثله 
م���ن ال�ضاحيات، ما يكفي ل�ضمان متتعه بحياة كرمية، ويلبي تطلعاته القومية 
والن�ضاني���ة، وينتزع ال�ضعب تل���ك ال�ضاحيات كلما عجزت ال�ضلطة القائمة عن 

القيام بذلك. 
2 � يج���ب اأن تت�ضم���ن ن�ضو�ض العقد اجلدي���د، وكل فقرة من فقرات���ه، واأن تعك�ض 
فل�ضفته العامة، كون املواطن احلر هو الأ�ضا�ض، واأن ال�ضلطة مبختلف موؤ�ض�ضاتها 

ما وجدت اإل به وله، وهي تفقد �ضرعيتها عند اهتزاز ثقة ال�ضعب بها.
3 � اأن تاأت���ي هذه الوثيقة خالية متامًا م���ن كل ما من �ضاأنه اإتاحة الفر�ضة 

جمددًا لا�ضتبداد.
ثانيًا: املحددات العامة لد�ستور احلقوق واحلريات.

1- اأن ي�ضم����ن الد�ضت����ور تاأ�ضي�ض ال�ضلطة على اختيار �ضعبي حر، ومن ثم و�ضعها يف 
خدمة ال�ضعب، وحتت مراقبته، وهذا هو جوهر اأي عملية دميقراطية حقيقية، وعلى هذا 
فالدميقراطية باعتبارها متلي����ك ال�ضلطة لل�ضعب ومبا�ضرته اإياها من خال موؤ�ض�ضات 
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التعب����ري والتقري����ر والرقابة واملحا�ضب����ة، اأو نظام امل�ضاركة ال�ضعبي����ة يف �ضنع القرارات 
ال�ضيا�ضي����ة والقت�ضادي����ة بدون متييز على اأ�ضا�ض عرقي اأو دين����ي اأو طائفي، غايتها يف 
النهاي����ة كفال����ة اأمن املواطنني و�ضعادته����م ورقيهم احل�ضاري؛ ت�ضك����ل الركن الأ�ضا�ضي 

لبناء الدولة املدنية واأهم املقدمات ال�ضرورية للحفاظ على احلقوق واحلريات.
2-  النتقال من د�ضتور ف�ضل ال�ضلطات اإىل د�ضتور �ضك احلقوق، فاإذا كان الد�ضتور 
ق���د انطل���ق تقليديًا من تو�ضيح �ضلطات احلكام، اأو حتدي���د �ضوابط اللعبة ال�ضيا�ضية، 
فيج���ب حالي���ًا يف املفهوم احلديث للد�ضت���ور قلب الوثيقة الد�ضتوري���ة، والنطاق منذ 
الديباج���ة م���ن املجتمع املدين ولي�ض م���ن ال�ضلطة العامة، اأي م���ن املواطن، ولي�ض من 

الدولة وهذه بال�ضبط هي املقدمة احلقيقية لتح�ضني حقوق املحكومني.
3-  تثبي����ت ق�ض����اء م�ضتق����ل ل�ضال����ح املحكومني يع����رف العاقة ب����ني املواطن 
والدول����ة، وي�ضون حق����وق املواطن وحرياته، ويفر�ض اجل����زاءات الازمة يف حالة 

عدم احرتام هذه احلقوق. 
4- ق�ض���اء د�ضت���وري يلع���ب دور املق���رب واملن�ضق ب���ني خمتلف اجله���ات، وي�ضاعد 
بالت���ايل عل���ى خلق فكرة القانون ع���رب متثيل الو�ضع الجتماعي ال���ذي كر�ض الد�ضتور 
كقاعدة قانونية مل�ضروع �ضيا�ضي عام، فاجتهاد القا�ضي الد�ضتوري و�ضلطته التقديرية 
والتف�ضريي���ة والتاأويلية جتعله كمن يخلق من جديد الد�ضتور، وذلك بتكييفه لقراره مع 

املتطلبات اجلديدة للواقع الذي يوجد با�ضتمرار خلف القانون عمومًا.
5- اأن يظل الد�ضتور فيما يتعلق باحلقوق واحلريات با�ضتمرار؛ ف�ضاء حيًا م�ضايرًا 
للتغ���ريات، وهو م���ا �ضيجعل من الد�ضتور جم���اًل مفتوحًا لاع���رتاف الدائم باحلقوق 
واحلري���ات، وبذل���ك �ضيتم تخطي عقب���ة الف�ضاء املغلق عن كل جتدي���د، وبالتايل زرع 
الثق���ة امل�ضتمرة بالفك���رة وبالتنظيم معًا، و�ضترت�ضخ ثقاف���ة احلقوق واحلريات والقيم 

الدميقراطية بني اأفراد املجتمع.
وبجانب هذه املحددات العامة للم�ضامني الرئي�ضة لد�ضتور احلقوق واحلريات؛ 
هن����اك مقدمات عملية ل بد م����ن البدء بها يف الوثيقة العق����د الجتماعي اجلديد 
املزم����ع اإجنازه، �ضواء من حيث ال�ضياغ����ة، اأو من حيث امل�ضمون ن�ضري اىل اأهمها 
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على النحو التايل:
1-    فم����ن حيث ال�ضياغة؛ يج����ب جتنيب الد�ضتور ورود اأيه عبارات اأو اإ�ضارات 
اأو اإح����الت م����ن �ضاأنها فت����ح املجال لأي����ة اإمكانية لانتقا�����ض من احلقوق 

واحلريات العامة.
2�   اأن ي�ضتبعد من ن�ضو�ض الد�ضتور كل ما ميكن اأن يفهم منه وجود اأية تفرقة بني 

الذكور والإناث يف احلقوق والواجبات.
3�    األاًّ يحتوي الد�ضتور اأية اإ�ضارة ميكن اأن يفهم منها وجود اأية تفرقة بني املواطنني 

اليمنيني اأيًا كانت اأفكارهم ومعتقداتهم واأ�ضولهم.
4 �    الن����ض يف �ضل���ب الد�ضت���ور بو�ضوح عل���ى قد�ضية احلقوق واحلري���ات العامة، 
واأن �ضرعي���ة ال�ضلطات الت�ضريعية والتنفيذية والق�ضائية مرهون بالتمتع بهذه 

احلقوق وحمايتها.

>>>
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المضامين المطلوبة
في الدستور القادم

فيما يخص الحقوق والحريات الفردية 
والجماعية

الدكتور/ محمد صالح محسن



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 278

 اإن �ضي���ادة القان���ون اأ�ضا�ض احلك���م يف الدولة، و�ضيادة القان���ون تحُ�ضتمد من �ضيادة 
الد�ضت���ور، فهو ال���ذي ي�ضع الأ�ض�ض التي يق���وم عليها القان���ون يف كل فروعه، وبالتايل 
تخ�ضع له جميع قواعده القانونية بحكم وحده النظام القانوين الذي يكون الد�ضتور يف 
راأ����ض هرمه، وبهذه العاقة الع�ضوية بني الد�ضت���ور والقانون تتدرج القواعد القانونية 

من حيث املرتبة، فيتخذ منها الد�ضتور و�ضعه الأ�ضمى.
اإن الد�ضتور ي�ضمن حماية احلقوق واحلريات ويحفظ كيانها يف هيئة كتلة د�ضتورية 
ميار�ض من خالها تاأثريه الفعال على �ضائر فروع القانون، فا يجوز لها اأن حتيد عن 
م�ضم���ون احلق���وق واحلريات التي حددها الد�ضتور، بل يج���ب عليها اأن تكفلها وتنظم 
ممار�ضته���ا فت�ضع حدوده���ا وتوفر جمي���ع ال�ضمانات لحرتامها، م���ع �ضرورة حتقيق 
الت���وازن ب���ني احلقوق واحلريات فيما بينهما من جهة، وم���ع امل�ضلحة العامة من جهة 
اأخ���رى، الأمر الذي يوؤدي اإىل التاحم والتجان����ض بني  احلقوق واحلريات والواجبات 
العام���ة و�ضنتناول يف هذه الورق���ة ال�ضمانات الد�ضتورية املطلوب���ة يف الد�ضتور اليمني 
الق���ادم فيما يخ����ض احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية وعلي���ه �ضيتم تق�ضيم هذا 

البحث اإىل ثاثة مطالب:
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املطلب االأول: التعريف بحقوق الإن�ضان وت�ضنيفها.

املطل��ب الث��اين: التعدي���ات والإ�ضافات املطلوب���ة يف الد�ضتور اليمن���ي القادم فيما 
يخ�ض احلقوق الفردية واجلماعية.

املطلب الثالث: ال�ضمانات الأ�ضا�ضية للحقوق الفردية واجلماعية، ثم �ضتاأتي اخلامتة 
التي �ضتت�ضمن ال�ضتنتاجات والتو�ضيات التي مت التو�ضل اإليها.

المطلب األول
ماهية حقوق اإلنسان

 متهيد: 
�ضيتم التطرق يف هذا املطلب اإىل مفهوم حقوق الإن�ضان، ثم ت�ضنيفها وتق�ضيماتها.

الفرع االأول
التعريف بحقوق االإن�سان

اإن عب���ارة حق���وق الإن�ض���ان الت���ي اأ�ضبحت ترد يف كث���ري من الكتاب���ات، وترتدد يف 
اخلطابات واملنتديات، تتعلق مبجالت وا�ضعة لي�ض من ال�ضهولة الإحاطة بها، وحتديد 
م�ضامينها، وه���ي مزيج من تعاليم الديانات ال�ضماوي���ة والرتاكم الثقايف الذي اأنتجه 
الفك���ر الإن�ضاين عرب مراحل واأحكام زمنية طويلة قبل اأن تتوىل منظمة الأمم املتحدة 
تقنينه���ا واعتمادها كاإعانات ومواثيق دولية، ب���دءا بالإعان العاملي حلقوق الإن�ضان 
ال�ض���ادر يف 10 دي�ضمرب 1948م ثم العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية 

ال�ضادر يف 16 دي�ضمرب 1966م.
اإن و�ض���ع تعريف حم���دد ملفهوم حقوق الإن�ض���ان فيه كثري م���ن ال�ضعوبات ومعظم 
املحاولت التي يذهب يف هذا الإطار مل تنجح �ضوى يف القرتاب من العنا�ضر الأ�ضا�ضية 
لهذا املفهوم، لذا فقد جتنب وا�ضعو ن�ضو�ض خمتلف املواثيق الدولية حلقوق الإن�ضان 
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حتدي���د تعريف لهذه احلقوق، باعتبار اأن الإعان���ات والعهود حتدد املبادئ والأحكام 
العامة وترتك م�ضاألة التعريف وحتليل امل�ضامني للباحثني وفقهاء القانون. 

  وهن���اك بع����ض التعريفات التي وردت عل���ى حقوق الإن�ضان منه���ا اأن "علم حقوق 
الإن�ضان هو فرع خا�ض من فروع العلوم الجتماعية يقوم بدرا�ضة العاقات بني النا�ض، 
ا�ضتن���ادًا اإىل الكرامة الإن�ضانية مع حتديد احلقوق واخليارات ال�ضرورية، لزدهار كل 

كائن ب�ضري".
  ويعرف���ه Yves Madiot باأن���ه: "درا�ض���ة احلق���وق ال�ضخ�ضي���ة املعرتف بها 
وطني���ا ودوليًا، والتي يف ظل ح�ضارة معينة ت�ضمن اجلمع بني تاأكيد الكرامة الإن�ضانية 

وحمايتها من جهة، واملحافظة على النظام العام من جهة اأخرى)4(.
وجت���در الإ�ضارة اإىل اأن  منظمة الأمم املتح���دة، درجت على و�ضف حقوق الإن�ضان 
باعتباره���ا تلك احلقوق املتاأ�ضلة يف طبيعتنا الب�ضرية، والتي بدونها ي�ضتحيل علينا اأن 

نحيا كب�ضر)5(.
واحلق اأيًا كان، فهو حرية ممار�ضته، ويكون احلق متازمًا ب�ضكل دائم مع احلرية، 
ب���ل هو م���رادف لها، فاحل���ق يف ال�ضيء هو حري���ة ممار�ضته . فح���ق التعبري هو حرية 
التعب���ري، وحق الإب���داع هو حرية الإبداع، وحني يقيد اأو ي�ضل���ب من الإن�ضان هذا احلق 

تكون حريته قد انتهكت يف هذا احلق.
الفرع الثاين

ت�سنيف حقوق االإن�سان
اإذا كانت هناك �ضعوبة يف تعريف مفهوم حقوق الإن�ضان، فاإنه ثمة �ضعوبة اأخرى يف 
ت�ضني���ف هذه احلقوق، حيث اأن الكثريين يخلطون بني مفهوم حقوق الإن�ضان ومفهوم 
احلري���ات العامة، وعلي���ه، فاإن ت�ضنيف حقوق الإن�ضان يع���د م�ضاألة تقديرية، ويختلف 
باخت���اف العنا�ض���ر التي يتم على اأ�ضا�ضها هذا الت�ضني���ف، لكن هناك معيارين اأكرث 

�ضيوعا لهذا الت�ضنيف هما:
) 4 ( Madiot yves، Droits de L'Homme et libertes publiques، Editions Masson، paris، 1976، p. 19.

)5 ( الأمم املتحدة ، حقوق الإن�ضان، اأ�ضئلة واإجابات، نيويورك، 1987م، �ض4.
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اأواًل: معيار التطور التاريخي:
وت�ضن���ف حق���وق الإن�ضان بح�ض���ب هذا املعيار ح�ض���ب ظهورها التاريخ���ي اأو تطور 
مفهوم حقوق الإن�ضان نف�ضه، وت�ضنف حقوق الإن�ضان وفقا لهذا املعيار اإىل ثاث فئات:

1- احلق���وق املدني���ة وال�ضيا�ضي���ة: وت�ضم���ل احل���ق يف احلياة ، واحل���ق يف ال�ضامة 
ال�ضخ�ضي���ة، واحلق يف احرتام احلياة اخلا�ض���ة وحرية التعبري وال�ضحافة، واحلق يف 
املعاملة الإن�ضاني���ة ، واحلق يف الكرامة، احلماية من التعذيب، وحرية التنقل ، واحلق 
يف ممار�ض���ة ال�ضعائر الديني���ة ، واحلق يف الختاف مع ال�ضلط���ان احلاكم وانتقادها 
بحري���ة ، واحل���ق يف تاأ�ضي�ض اجلمعي���ات والأح���زاب ال�ضيا�ضية، وحري���ة الت�ضويت يف 
النتخاب���ات وال�ضتفتاءات ، وحق امل�ضاركة يف التجمع���ات ال�ضلمية، وحق امل�ضاهمة يف 

تدبري ال�ضاأن العام...الخ.
وهذه الطائفة من احلقوق تتطلب لحرتامها امتناعا من جانب الدولة، اأي يح�ضر 
تدخل الدولة يف جمال هذه احلقوق واحلريات مما يرتتب عليه امل�ضا�ض بحقوق الفرد 
وحرياته، واأن كان تدخلها مطلوبًا يف بع�ض من هذه احلقوق لتوفري احلماية الازمة، 

كتدبري احلماية الازمة حلق الإن�ضان يف احلياة و�ضامته.
2� احلق���وق القت�ضادي���ة والجتماعي���ة: وت�ضمل احل���ق يف العمل، احل���ق يف التعليم ، 
وحري���ة البحث العلم���ي، واحلق يف الثقافة والتمتع بالفنون، واحل���ق يف ال�ضحة والتاأمني 
الجتماعي، وحق الإ�ضراب، واحلق يف حماية الأ�ضرة، وحق كل �ضخ�ض يف م�ضتوى معي�ضي 
كاف له ولأ�ضرته .. اإلخ، وهذه احلقوق ���بعك�ض احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية��� تتطلب تدخل 

الدولة لتوفريها، لأنها ل ميكن اأن تتحقق للفرد اأو اجلماعة اإل بتدخل الدولة.
3� احلق���وق احلديثة: وه���ي طائفة احلقوق التي اقت�ضتها �ض���رورات وتطور احلياة 
املعا�ضرة وم�ضكاتها املتنوعة نتيجة للتقدم العلمي يف خمتلف املجالت، وت�ضمل احلق 
يف ال�ضام، واحلق يف بيئة نظيفة، واحلق يف الرثوة املوجودة يف قاع البحر، واحلق يف 

الإغاثة عند ح�ضول الكوارث الكربى.
ثانيًا: املعيار النظري: 

طبقًا لهذا املعيار يتم ت�ضنيف احلقوق اإىل حقوق فردية وحقوق جماعية.
فما هي هذه احلقوق؟ وما هي اأنواعها؟ وما جوهر العاقة بينهما؟
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1� احلق���وق الفردية: هي احلقوق التي تن�ضرف على الفرد كوحدة قانونية متميزة 
ب�ض���رف النظر ع���ن انتمائه جلماعة معينة؛ مبعن���ى اأنها تلك احلق���وق التي يجب اأن 
تتوف���ر لك���ل فرد. فهي حقوق طبيعي���ة اأزليه تولد معه وتبقى ل�ضيق���ة ب�ضخ�ضه وذاته، 
وه���ي �ضابق���ة على وجود الدول���ة والقوانني ، وب���دون هذه احلقوق ل ميك���ن اأن تتحقق 

احلقوق الأخرى.
وميكن اأن ن�سنفها اإىل نوعني:

اأ � حق���وق ال�ضام���ة ال�ضخ�ضية: وهي احلقوق الأ�ضا�ضية املرتبط���ة بكيان الإن�ضان، 
وم���ن احلقوق الطبيعي���ة لاإن�ضان، وت�ضمل: احل���ق يف احلياة، واحل���ق بالتمتع بالأمن 
ال�ضخ�ض���ي، واحلق يف �ضامته من العتقال التع�ضفي اأو التعذيب، وحترمي ا�ضرتقاقه، 

واحلق يف الدفاع ال�ضرعي ...الخ.
ب � احلري���ات اخلا�ضة: وه���ي تلك احلقوق واحلريات الل�ضيق���ة ب�ضخ�ض الإن�ضان 
وذات���ه، وت�ضمل: حري���ة الفكر والوجدان، وحرية املعتقد والدي���ن، وحرية التمتع بحياة 
خا�ض���ة �ضواًء يف منزله وم�ضكنه اأو يف مرا�ضات���ه اأو ات�ضالته، وحرية التنقل يف اإطار 

البلد اأو منها واإليها، والإقامة وال�ضتقرار يف املكان الذي يرغب فيه.
2� احلقوق اجلماعية: وهي احلقوق التي يفرت�ض ملمار�ضتها جمموعة من الأ�ضخا�ض 
مبعن���ى اأنها جمموعة من احلقوق واحلريات التي ترعي وجود الإن�ضان داخل املجتمع، 
تل���ك احلقوق واحلريات املتعلقة بالفرد يف حياته املدنية وعاقته مع الأفراد الآخرين 

يف جمتمع معني.
وميكن اأن ن�سنفها اإىل نوعني: 

اأ � احلري���ات العامة: وت�ضمل خمتل���ف احلريات املرتبطة بفك���ر الإن�ضان والتي من 
خاله���ا يربط الإن�ضان ج�ضور التوا�ضل مع غ���ريه من اأفراد املجتمع، وهي كلها تخ�ضع 
ملبداأ امل�ضاواة بني جميع اأفراد املجتمع، وت�ضمل: حرية الراأي والتعبري، وحرية الجتماع 

والتجمع ، وحرية تاأ�ضي�ض الأحزاب ال�ضيا�ضية واجلمعيات، وحرية تكوين النقابات.
ب � احلق���وق واحلري���ات ال�ضيا�ضية: وهي احلقوق التي تعن���ي مب�ضاركة املواطن يف 
ال�ضلطة ويف اإدارة �ضوؤون الدولة والرقابة على عمل ال�ضلطة فيها، وت�ضمل: حق امل�ضاركة 
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يف ت�ضي���ري ال�ض���وؤون العامة يف الدولة، واحلق يف الرت�ض���ح اأو النتخاب، واحلق يف تقلد 
الوظائف العامة.

  والواقع اأن ت�ضنيف حقوق الإن�ضان اإىل حقوق فردية وجماعية يعرتيه عيٌب وا�ضٌح، 
وه���و اأنه ل ميكن ممار�ضة احلقوق الفردي���ة ب�ضكل فردي، لأنها تقت�ضي عون جمموعة 
من الأفراد الآخرين، ومن ناحية اأخرى، فاإن ممار�ضة هذه احلقوق يف جمتمع ل تعني 
حرم���ان ال�ضخ����ض من فرديت���ه، اإذ يظل احلق فردي���ًا. فاحلق يف تكوي���ن جمعيات – 
عل���ى �ضبيل املثال- من احلقوق الفردية رغ���م اأن اجلمعية ل ميكن اأن توؤ�ض�ض بوا�ضطة 

�ضخ�ض واحد. 
اإذن ، فه���ذه احلق���وق تتمتع بروابط و�ضات حميمة فيما بينها وقد يتعذر يف بع�ض 
احلالت ف�ضلها عن بع�ضها البع�ض، فالإبادة اجلماعية تعد جرمية على من يرتكبها، 
واإذا نظرنا اإليها كاعتداء على حق جماعة من الأفراد، فاإنها �ضتن�ضوي �ضمن احلقوق 
اجلماعي���ة، اأي ح���ق اجلماع���ة يف احلماية من ه���ذه اجلرمية ، واإذا نظرن���ا اإليها من 

الناحية الفردية، فهي اعتداء على حق الفرد يف احلياة.

المطلب الثاني
التعديالت واإلضافات المطلوبة على الدستور اليمني 

القادم فيما يخص الحقوق الفردية والجماعية

الفرع االأول
التعديالت املطلوبة على بع�ض مواد الد�ستور احلايل:

1� امل��ادة )27(:  تكف���ل الدول���ة حري���ة البحث العلم���ي والإجنازات الأدبي���ة والفنية 
والثقافي���ة املتفق���ة وروح واأه���داف الد�ضتور كم���ا توفر الو�ضائل املحقق���ة لذلك وتقدم 
الدول���ة كل م�ضاع���دة لتقدم العل���وم والفن، كما ت�ضج���ع الخرتاعات العلمي���ة والفنية 

والإبداع الفني وحتمي الدولة نتائجها.
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الن����ض بعد التعدي���ل:  حرية البحث العلمي والإجنازات الأدبي���ة والفنية والثقافية 
مكفول���ة، وتخ�ض����ض له الدول���ة ن�ضبة كافي���ة من الن���اجت القومي، وت�ضم���ن ا�ضتقال 

اجلامعات ومراكز البحث العلمي وتطويرها.
مربرات التعديل:

اأ � اإلغاء عبارة: "واملتفقة وروح واأهداف الد�ضتور، لأنها عبارة حتتمل تف�ضريات 
خمتلفة بح�ضب الأحوال.

ب � اإل���زام الدول���ة، م���ن خال الد�ضت���ور، بدع���م البحث العلم���ي، وذلك باأن 
يخ�ض�ض له ن�ضبة معقولة من امليزانية العامة للدولة.

ج � اإعادة �ضياغة الن�ض ب�ضكل وا�ضح وخمت�ضر.
2� امل��ادة )29(: العم���ل ح���ق و�ضرف و�ضرورة لتطور املجتم���ع ولكل مواطن احلق يف 
ممار�ض���ة العمل الذي يختاره لنف�ض���ه يف حدود القانون، ول يجوز فر�ض اأي عمل جربًا 
عل���ى املواطنني اإل مبقت�ضى القان���ون ولأداء خدمة عامة ومبقاب���ل اأجر عادل، وينظم 

القانون العمل النقابي واملهني والعاقة بني العمال واأ�ضحاب العمل.
الن���ض بع��د التعديل: يبقى الن�ض ال�ضابق كما ه���و ويرقم ب� )اأ(، وي�ضاف اإىل 

الن�ض ما يلي:
ب � يعم���ل املوظ���ف العام – اأي���ًا كان من�ضب���ه اأو عمله – يف خدم���ة ال�ضعب، 
وتتي���ح الدولة الوظائف العامة للمواطن���ني على اأ�ضا�ض الكفاءة دون حماباة 

اأو و�ضاطة، وخمالفة ذلك جرمية يعاقب عليها القانون.
ج � ل يج���وز ف�ضل املوظف الع���ام اأو العامل يف القطاع اخلا�ض اإل يف احلالت 

املن�ضو�ض عليها يف القانون.
مربرات التعديل:

اأ �  اأن يعل���م كل موظف اأيا كان من�ضبه اأن���ه يعمل خلدمة ال�ضعب، ل اأن يحول 
املوؤ�ض�ضة التي يرتاأ�ضها اإىل �ضبه ملكية خا�ضة.

ب �  اأن ين����ض الد�ضت���ور على اإلزامي���ة منح الوظائف العام���ة بح�ضب الكفاءة 
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وبعيدًا عن املحاباة والو�ضاطة، ومعاقبة من يخالف ذلك جنائيًا.
ج � توف���ري احلماي���ة للموظف الع���ام والعامل يف القطاع اخلا����ض من الف�ضل 

التع�ضفي من العمل دون وجه حق وخافا للقانون.
املادة )46(: ت�ضليم الاجئني ال�ضيا�ضيني حمظور.

الن���ض بع��د التعدي��ل: اأ � متنح الدولة اللجوء لكل اأجنبي ب�ضبب حرمانه يف باده من 
احلق���وق واحلريات الت���ي يكفلها الد�ضتور واملواثيق الدولي���ة، ويحظر ت�ضليم الاجئني 

ال�ضيا�ضيني اإل وفقًا للقانون.
ب � ل ميك���ن الت���ذرع بهذا احلق اإذا كانت هناك ماحقة نا�ضئة بالفعل عن جرمية 

ارتكبها هذا ال�ضخ�ض يف بلده.
مربرات التعديل:  

اأ � حتديد �ضرط املوافقة على حق اللجوء ال�ضيا�ضي وعدم ت�ضليم الاجئ، وهي اأنه 
حرم يف باده من احلقوق واحلريات التي يكفلها الد�ضتور واملواثيق الدولية.

ب � تقيي���د ح�ضول���ه على هذا احلق بع���دم ارتكابه بالفعل جرمي���ة معينة يف باده 
ي�ضتحق عليها العقاب.

4� امل��ادة )52(: للم�ضاك���ن ودور العب���ادة ودور العل���م حرمة، ول يج���وز مراقبتها اأو 
تفتي�ضها اإل يف احلالت التي يبينها القانون.

الن����ض بعد التعديل : للم�ضاكن ودور العبادة ودور العلم حرمة، ول يجوز مراقبتها 
اأو تفتي�ضها اإل يف احلالت التي يبينها القانون وباأمر من القا�ضي املخت�ض، مع حتديد 
املكان والغر�ض والتوقيت، ويجب تنبيه من يف املكان قبل دخوله اأو تفتي�ضه ، وذلك كله 

يف غري حالت اخلطر اأو ال�ضتغاثة .
مربرات التعديل:

اأ � التاأكيد على األ تتم اأي مراقبة اأو تفتي�ض اإل باأمر م�ضبب من القا�ضي املخت�ض.
ب � اإل���زام من يقوم بالتفتي�ض بتنبيه من يف املك���ان قبل التفتي�ض، با�ضتثناء حالت 

اخلطر وال�ضتغاثة. 
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5� امل��ادة )53(: حرية و�ضرية املوا�ضات الربيدية والهاتفية والربقية وكافة و�ضائل 
الت�ض���ال مكفول���ة، ول يجوز مراقبته���ا اأو تفتي�ضه���ا اأو اإف�ضاء �ضريته���ا اأو تاأخريها اأو 

م�ضادرتها اإل يف احلالت التي يبينها القانون وباأمر ق�ضائي.
الن�ض بعد التعديل: ت�ضاف يف نهاية الن�ض العبارة الآتية: "وملدة حمددة"

مربرات التعديل:
عدم ترك املراقبة اأو التفتي�ض على املوا�ضات الربيدية والهاتفية والربقية...الخ، 
ب���دون مدة زمنية حم���ددة، حتى ل ي�ضتغل هذا الن�ض وتفر����ض على بع�ض الأ�ضخا�ض 

رقابة غري حمددة املدة.
  6� امل��ادة )55(: الرعاي���ة ال�ضحية حق جلميع املواطن���ني، وتكفل الدولة هذا احلق 
باإن�ض���اء خمتل���ف امل�ضت�ضفيات ال�ضحي���ة، والتو�ضع فيه���ا وينظم القان���ون مهنة الطب 

والتو�ضع يف اخلدمات ال�ضحية املجانية ون�ضر الوعي ال�ضحي بني املواطنني.
الن�ض بعد التعديل: مت اإلغاء الن�ض كليًا، وو�ضع ن�ض اآخر على النحو الآتي:

اأ  � ال�ضح���ة ح���ق مكفول لكل مواط���ن، وعلى الدولة اأن توف���ر خدمات الرعاية 
والتاأمني ال�ضحي للمواطنني وفق نظام �ضحي عادل وعايل اجلودة.

ب � يحظ���ر المتن���اع عن ع���اج اأي �ضخ�ض لأي �ضبب يف ح���الت الطوارئ اأو 
اخلطر على احلياة.

ج � ت�ض���رف الدول���ة عل���ى املوؤ�ض�ضات ال�ضحي���ة وتطور من خدماته���ا، وتراقب 
جمي���ع املواد واملنتجات، وت�ضم���ن التعوي�ض للمواط���ن يف حالة تعر�ضه لأي 

�ضرر من جراء ذلك.
مربرات التعديل:

اأ � كون �ضياغة الن�ض جاءت عامة، ول توفر اأي حقوق وا�ضحة للمواطن.
ب � اإلزام الدولة بتوفري اخلدمات ال�ضحية للمواطنني وفق نظام �ضحي عادل 

وعايل اجلودة، ولي�ض فقط توفري هذه اخلدمات على اأية حال.
ج � اإلزام جميع امل�ضت�ضفيات بعاج اأي مري�ض ي�ضل اإليها يف حالة خطرة، وبالتايل 
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حتميلها امل�ضئولية يف حالة تعر�ضه ل�ضرر كبري يف �ضحته قد ت�ضل اإىل الوفاة.
د � �ضرورة اإلزام الدولة وب�ضكل وا�ضح على الإ�ضراف على املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 
ومراقبة عملها، وتكفله���ا بتعوي�ض املواطن عن اأي �ضرر يلحق به ب�ضبب اأي 

تق�ضري اأو خطاأ يرتكب يف هذه املوؤ�ض�ضات ال�ضحية.
الف���رع ال�ث����اين

الإ�ضافات املطلوبة على الد�ضتور القادم فيما يخ�ض احلقوق الفردية واجلماعية
امل��ادة)1(: تكف���ل الدول���ة احلياة الآمنة لك���ل اإن�ضان مقي���م عل���ى اأرا�ضيها وتوفري 
الو�ضائ���ل القانونية الازمة حلمايته مما يهدده م���ن ظواهر اإجرامية، وتكفل ح�ضول 
امل�ضتحق���ني على تعوي�ض ع���ادل يف حالت القتل اأو العجز النا�ضئ عن اجلرمية، وذلك 

على الوجه الذي ينظمه القانون.
امل��ادة )2(: جل�ض���د الإن�ضان حرمة، ويحظر الجت���ار باأع�ضائه، ول يجوز اأن جتري 
علي���ه التج���ارب الطبي���ة اأو العلمية بغ���ري ر�ضاه احلر املوث���ق، ووفقا لاأ�ض����ض العلمية 

امل�ضتقرة يف العلوم الطبية وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
امل��ادة )3(: تكف���ل الدول���ة حرية املعتق���د، وحرية القي���ام بال�ضعائ���ر الدينية طبقا 

للعادات املرعية على األ يخل ذلك بالنظام العام اأو ينايف الآداب العامة.
امل��ادة)4(: تكف���ل الدول���ة للمواطن���ني ح���ق احل�ض���ول عل���ى املعلوم���ات والبيانات 
والإح�ض���اءات والوثائق وتداولها، اأيًا كان م�ضدرها ومكانها، وتلتزم الدولة بتمكينهم 
م���ن مبا�ض���رة هذا احل���ق دون معوقات، والإف�ضاح ع���ن املعلومات مب���ا ل يتعار�ض مع 
الأم���ن القومي واأل مي�ض حرمة احلياة اخلا�ض���ة وينظم القانون قواعد احل�ضول على 

املعلومات واإجراءات التظلم من رف�ض اإعطائها واجلزاء املنا�ضب ملن يقوم بذلك.
امل��ادة )5(: حري���ة ال�ضحافة والطباعة والن�ضر وو�ضائ���ل الإعام مكفولة، والرقابة 
عل���ى ال�ضحف حمظ���ورة، واإنذارها اأو وقفه���ا اأو اإلغاوؤها بالطري���ق الإداري حمظور، 

ويجوز فر�ض رقابة ا�ضتثنائية يف زمن احلرب.
امل��ادة )6(: حرية اإ�ضدار ال�ضحف بجميع اأنواعه���ا، ومتلكها لاأ�ضخا�ض الطبيعية 
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والعتباري���ة مكفول���ة مبجرد الإخطار وينظ���م القانون اإن�ضاء حمط���ات البث الإذاعي 
والتلفزيوين وو�ضائط الإعام الرقمي.

املادة )7(:

اأ � للمواطنني حق تنظيم الجتماعات العامة وامل�ضريات والتظاهرات ال�ضلمية، 
غ���ري حاملني �ضاحا، ويكون ذل���ك مبجرد اإخطار للجه���ات املخت�ضة وفقا 

لاإجراءات التي ينظمها القانون.
ب � ح���ق الجتماع���ات اخلا�ضة مكف���ول دون اإخطار، ول يج���وز لرجال الأمن 

ح�ضورها اأو التن�ضت عليها.
امل��ادة )8(: للمواطنني ح���ق تكوين اجلمعيات والأحزاب مبج���رد الإخطار، ومتار�ض 
ن�ضاطها بحرية، ول يجوز وقف ن�ضاطها اأو حلها اأو حل جمال�ض اإدارتها اإل بحكم ق�ضائي.
امل��ادة )9(: ممار�ضة الريا�ضة حق للجميع، وعلى الدولة توفري املن�ضاآت املخ�ض�ضة 
لذلك يف خمتلف اأنواع الريا�ضة، وعليها واملجتمع اكت�ضاف املوهوبني ريا�ضيًا ورعايتهم 

، واتخاذ ما يلزم من تدابري لت�ضجيع ممار�ضة الريا�ضة.
املادة )10(: تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابري التي تر�ضخ م�ضاواة املراأة مع الرجل 
يف جمالت احلي���اة ال�ضيا�ضية والثقافي���ة والقت�ضادية والجتماعي���ة و�ضائر املجالت 

الأخرى دون الإخال باأحكام ال�ضريعة الإ�ضامية.
وت���ويل الدولة حماي���ة وعناية خا�ضة باملراأة املطلقة واملعيل���ة والأرملة وغريهن من 

الن�ضاء الأكرث احتياجًا.
املادة )11(: تلتزم الدولة رعاية ذوي الإعاقة �ضحيًا واقت�ضاديا واجتماعيا ونف�ضيا، 

وتوفر لهم فر�ض العمل، وترتقي بالثقافة الجتماعية نحوهم.
امل��ادة )12(: يحظر كل �ض���ور ا�ضرتقاق الإن�ضان وجتارة الأطف���ال والعمل الق�ضري 
وانته���اك حق���وق الإن�ض���ان والأطف���ال واملحتاجني ويعاق���ب كل من يخال���ف ذلك وفقا 

للقوانني املنظمة لذلك.
امل��ادة )13(: تكف���ل الدولة رعاي���ة م�ضالح اليمنيني املقيم���ني يف اخلارج وحتميهم 
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وتكف���ل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم عل���ى اأداء واجباتهم العامة نحو الدولة واملجتمع 
اليمني، وت�ضج���ع م�ضاهماتهم يف تنمية الوطن، وينظم القان���ون اأحكام م�ضاركتهم يف 

النتخابات وال�ضتفتاء.
املادة )14(:

اأ � �ضيادة الدولة اأ�ضا�ض احلكم يف الدولة.
ب � تخ�ض���ع الدول���ة للقان���ون، وا�ضتق���ال الق�ض���اء وح�ضان���ة الق�ض���اة �ضمانتان 

اأ�ضا�ضيتان حلماية احلقوق واحلريات.
املادة )15(:

اأ � حماية البيئة واجب وطني، ولكل �ضخ�ض حق العي�ض يف بيئة �ضحية �ضليمة.
ب � تلت���زم الدول���ة باتخ���اذ التداب���ري الازمة حلماي���ة البيئة من التل���وث وتر�ضيد 

ا�ضتخدام املوارد الطبيعية واحلفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
م �ضيئا اإل متى ما كان فيه �ضرر خا�ض اأو  املادة )16(: لي�ض للقانون حق يف اأن يحرِّ

مه القانون يكون مباحًا. عام، وكل ما ل يحرِّ
                     

 
المطلب الثالث

الضمان�ات األساس�ية للحق�وق والحري�ات 
الفردية والجماعية.

متهيد:
لق���د حظيت حق���وق الإن�ض���ان وحرياته برعاي���ة الوثائ���ق الد�ضتوري���ة والت�ضريعات 
الو�ضعي���ة يف الأنظم���ة ال�ضيا�ضية املعا�ض���رة، باعتبار الإن�ضان ه���و الغاية والهدف لأي 
نظ���ام يتمحور حول قاعدة القانون، وبالتايل و�ضع���ت ال�ضمانات الأ�ضا�ضية التي تكفل 
للفرد ممار�ضة هذه احلق���وق. فالتن�ضي�ض على احلقوق واحلريات يف �ضلب الد�ضتور 
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مهم���ا كان���ت اأهميته يكون با ج���دوى اإذا مل ت�ضحب���ه �ضمانات تكف���ل ممار�ضة هذه 
احلقوق وتطبقها على اأر�ض الواقع.

وهذه ال�ضمانات تتمحور يف �ضمانات قانونية ود�ضتورية، و�ضمانات �ضيا�ضية.
الفرع االأول

ال�ضمانات القانونية والد�ضتورية للحقوق واحلريات الفردية واجلماعية
اإن ال�ضمان���ات القانوني���ة والد�ضتورية للحق���وق واحلريات من احلقائ���ق القانونية 
امل�ضل���م بها يف كل نظام قانوين. فبدون وجود ه���ذه ال�ضمانات تبقى الن�ضو�ض قواعد 

قانونية معر�ضة لتع�ضف ال�ضلطة واإ�ضاءة ا�ضتعمالها.
واأهم هذه ال�سمانات هي:

أواًل: مبدأ المساواة القانونية:

وهذا مبداأ وحق ل غنى عنه حلماية الفرد ووقايته من القمع والتع�ضف بحقوقه.
ويعت���رب مبداأ امل�ضاواة حج���ر الزاوية يف احلقوق واحلري���ات واأ�ضا�ضها التي ل قيام 
له���ا بدونه، وهذا ما يف�ضر حر�ض وا�ضعي الد�ضاتري، احلديثة على ت�ضمني هذا احلق، 
والن�ض على �ضمانه بني جميع املواطنني دون متييز ب�ضبب اجلن�ض، اأو اللون ، اأو الدين 

اأو الأ�ضل اأو النتماء ال�ضيا�ضي ، اأو املركز الوظيفي، اأو املركز الجتماعي ...اإلخ.
وامل�ض���اواة اأم���ام القانون تك���ون بامل�ضاواة يف تقل���د الوظائف العام���ة، وامل�ضاواة يف 
التعلي���م واأم���ام العدالة، وامل�ض���اواة يف الواجب���ات، واأمام التكاليف العام���ة والتكاليف 

ال�ضريبية وامل�ضاواة حتى يف الدفاع عن الوطن.
 1� امل�ساواة اأمام القانون:

يع���د هذا املب���داأ �ضمانة د�ضتورية اأ�ضا�ضي���ة لحرتام حقوق الإن�ض���ان، وبه يعترب جميع 
املواطن���ني مت�ضاوي���ن اأم���ام القان���ون مهم���ا اختلف���ت ديانته���م اأو �ضفاته���م اأو لغاتهم اأو 
وظائفه���م، اأو اأو�ضاعه���م الجتماعية، ودون النظر اإىل العرق اأو الل���ون اأو اجلن�ض اأو غري 
ذلك. واملق�ضود بهذا املبداأ لي�ض امل�ضاواة الفعلية يف ظروف احلياة املادية، بل املق�ضود به 

اأن ينال اجلميع حماية القانون على قدم امل�ضاواة بدون متييز يف املعاملة اأو يف التطبيق.
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2� مبداأ امل�ساواة يف ممار�سة احلقوق: 
يق���ر هذا املبداأ بحق جميع املواطن���ني يف ممار�ضة حقوقهم التي يحددها القانون، 

دون اأي منع للبع�ض اأو ا�ضتثناء للبع�ض الآخر.
3� امل�ساواة يف تقلد الوظائف العامة:   

يق���ر هذا املب���داأ بتكافوؤ فر�ض جميع املواطنني يف �ضغ���ل الوظائف العامة يف الدولة 
وفق���ا لأحكام القان���ون، واأن ينالها من ه���و اأهل لها وفق معيار القان���ون وحده دون اأي 

اعتبارات اأخرى.
4� مبداأ امل�ساواة اأمام العدالة:

ويق�ض���د به كفالة الدولة لكل ف���رد حق التقا�ضي للمطالب���ة بحقوقه والدفاع عنها 
بغ����ض النظر عن اختاف الأ�ضخا����ض اأو الطبقات الجتماعية، وكذلك يجب اأن يكون 
القان���ون املطبق واح���د، واأن تكون اإجراءات التقا�ضي موح���دة، واأن توقع ذات العقوبة 

املقررة لنف�ض اجلرائم على اأ�ضخا�ض مرتكبيها.
ثانيًا: مبدأ سيادة القانون:

يعت���رب مبداأ �ضيادة القانون اأو مبداأ امل�ضروعي���ة اأو ال�ضرعية اأو مبداأ الدولة القانونية 
عل���ى اختاف ت�ضميات���ه الفقهية اأ�ضا����ض العدالة وقم���ة ال�ضمان���ات الأ�ضا�ضية لحرتام 
احلقوق واحلريات من تع�ضف ال�ضلطة ويعد من اأ�ض�ض قيام النظام الدميقراطي العادل، 
واحرتامه ب�ضكل فعلي يرتتب عليه قيام دولة النظام والقانون التي ي�ضبوا اإليها اجلميع.

ويق�ضد بهذا املبداأ خ�ضوع املواطنني والدولة بكافة �ضلطاتها وموؤ�ض�ضاتها واإداراتها 
وموظفيها كافة من جميع املراتب للقانون النافذ يف الباد، دون اأن يكون هناك امتياز 
لأي اأح���د وا�ضتثن���اء من تطبي���ق حكم القانون علي���ه؛ وهذا يعن���ي اأن القانون يكون هو 
احلاكم الأعلى للجميع �ضواء لاإفراد يف عاقتهم ب�ضلطات الدولة املختلفة اأو بالن�ضبة 

لاأفراد فيما بينهم.
 ثالثًا: مبدأ  الفصل بين السلطات:

ه���ذا املبداأ يعد �ضمان���ة قانونية اأ�ضا�ضية بينهم يف خ�ض���وع الدولة للقانون، وي�ضكل 
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�ضمان���ة هام���ة وفعال���ة حلماي���ة احلقوق واحلري���ات، حيث مين���ع طغي���ان �ضلطه على 
�ضاحيات �ضلطة اأخرى، ويرتتب عليه قيام الدولة القانونية بتخ�ضي�ض هيئة م�ضتقلة 
لك���ل �ضلطة مما ي�ضمن ح�ضن �ض���ري م�ضالح الدولة وحماية احلق���وق واحلريات ومنع 

التع�ضف والتجاوز يف ال�ضلطة.
وف�ضل ال�ضلطات ل يعني ا�ضتقال كل �ضلطة عن الأخرى متام ال�ضتقال، بل يعني 
ع���دم تركيز وظائف الدول���ة و�ضلطاتها وجتميعها يف يد هيئة واح���دة، بل يتم توزيعها 
عل���ى هيئات منف�ضل���ة ومت�ضاوية مع �ض���رورة توافر التعاون بينها، نظ���رًا لأهمية هذا 
التعاون والتكامل لتحقيق الهدف املن�ضود وهي بناء دولة النظام والقانون ذات الطابع 

املدين احلديث.
رابعًا: مبدأ استقالل القضاء:

ويعني حترر الق�ضاء من اأي تدخل ب�ضوؤونها من قبل ال�ضلطتني التنفيذية والت�ضريعية 
وع���دم خ�ض���وع الق�ضاء لغري القان���ون. فال�ضلطة الق�ضائية اأب���رز ال�ضلطات الثاث يف 
الدول���ة واأكرثها تاأثريًا على املواط���ن، فهي تلعب دورًا كبريا يف حماية حقوقه وحرياته 
م���ن خال تطبيقها للقوان���ني وتوفري حماكمات عادلة، عاوة عل���ى دورها يف الرقابة 

على عمل ال�ضلطتني التنفيذية والت�ضريعية.
ول�ضم���ان احلقوق واحلريات يف الدول���ة يجب اأن ين�ض د�ضتوره���ا على ا�ضتقالية 
ال�ضلط���ة الق�ضائية وح�ضانتها. وتربز اأهم مظاهر ال�ضتقال الق�ضائي يف ال�ضتقال 
الوظيف���ي الذي يجعل الوظيفة الق�ضائية ل تخ�ض���ع اإل للقانون، فيكون الق�ضاء �ضلطة 
ولي�ض جمرد وظيفة، كما يربز ا�ضتقال الق�ضاء يف ال�ضتقال الع�ضوي الذي يجعل من 
الق�ض���اء جهازًا يحُ�ضريِّ �ضوؤونه دون تدخ���ل ال�ضلطات الأخرى، واملظهر الثالث ل�ضتقال 
الق�ضاء هو ال�ضتق���ال الذاتي الذي يجعل من القا�ضي �ضخ�ضا متجردا من امل�ضالح 

والأهواء اخلا�ضة التي تفقده حياديته.
خامسًا: مبدأ الرقابة على دستورية القوانين:

ل�ضم���ان حماي���ة احلقوق واحلريات يف الدولة يجب اأن ين����ض د�ضتورها على وجود 
هيئة د�ضتورية عليا حتظى بال�ضمانات الكافية واحل�ضانة وال�ضتقال والنزاهة لتمنع 
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تطبيق اأي قانون يتعار�ض مع ن�ضو�ض الد�ضتور.
ويق�ضد مببداأ الرقابة على د�ضتورية القوانني هي التاأكد من مدى مطابقة القوانني 
لروح الد�ضتور ومنطوق اأحكامه. فاإن هي �ضدرت غري مطابقة لأحكام الد�ضتور اعتربت 

غري �ضرعية ويتم اإبطالها.
وعلي���ه فا بد من اإن�ضاء حمكم���ة د�ضتورية عليا اأو جمل�ض د�ضت���وري كما ي�ضمى يف 
بع����ض ال���دول بقان���ون م�ضتقل خا�ض به، عل���ى اأن تكون هذه الهيئ���ة م�ضتقلة يف القيام 

مبهامها عن املحكمة العليا وعن جمل�ض الق�ضاء الأعلى.

الفرع الثاني
الضمانات السياسية

اأهم هذه ال�سمانات هي:
أواًل: التعددية السياسية الحزبية:

ي���رى العديد من املهتم���ني والدار�ضني لاأنظمة ال�ضيا�ضي���ة يف الدول الدميقراطية 
اأن التعددي���ة ال�ضيا�ضي���ة تعد �ضمانة فعالة حتول دون انح���راف ال�ضلطة عن اأغرا�ضها 
الد�ضتوري���ة. فوجود الأح���زاب ال�ضيا�ضية ومتثيلها يف الربمل���ان يجعل �ضيا�ضة احلكومة 
تخ�ضع للمراقبة من طرف ممثلي الأمة، �ضواء بوا�ضطة الآليات التي مينحها الد�ضتور 

لأع�ضاء، اأو عن طريق عمل ال�ضحافة والراأي العام.
ثانيًا: الضمانات الشعبية )الرأي العام(:

تعت���رب الرقاب���ة ال�ضعبية م���ن ال�ضمان���ات الأ�ضا�ضية للحقوق واحلري���ات يف النظم 
ال�ضيا�ضي���ة املعا�ضرة فهي مبثاب���ة �ضغوط �ضيا�ضية لها دورها ووزنها يف حماية احلقوق 
واحلري���ات، حيث تعمل هذه ال�ضمانة كرقيب لل�ضلطة �ضواًء كانت ت�ضريعية اأو تنفيذية 
اأو ق�ضائي���ة. وق���د اأ�ضب���ح للراأي العام يف الوق���ت احلا�ضر اأهمية كب���رية خ�ضو�ضا مع 
تن���وع و�ضائل الإعام والت�ضال وتقدمها. فقد اأ�ضبح ال���راأي العام يلعب دورًا اأ�ضا�ضيًا 
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يف ت�ضكي���ل الأفك���ار والجتاهات ال�ضيا�ضية، ويف حتديد طبيع���ة النظام يف الدولة، كما 
اأ�ضب���ح مر�ضدا للحكوم���ات من جهة، و�ضاغطًا عليها من جه���ة اأخرى لتحقيق رغبات 

النا�ض قبل �ضن القوانني واتخاذ القرارات امل�ضريية.
 اال�ستنتاجات: 

اإذا كانت الدولة قائمة على جمموعة من الأ�ضخا�ض، فاإن لهوؤلء الأ�ضخا�ض   .1
مى، واإل فا قيمة لهذه الدولة بكل ما  حقوق وحريات يجب اأن تحُ�ضان وحتحُ

فيها من �ضلطات.
هناك الكثري من الن�ضو�ض الد�ضتورية املتعلقة باحلقوق الفردية واجلماعية   .2
بحاج����ة اإىل تعدي����ات يف الد�ضت����ور اليمني الق����ادم لتتوافق م����ع مقت�ضيات 
املرحل����ة وم����ا ح�ضل فيه����ا من تغ����ريات ت�ضتوجب و�ض����ع ن�ضو�����ض د�ضتورية 
وا�ضح����ة و�ضاملة حلقوق املواطنني وحرياتهم، ونخ�ض بالذكر املواد: )27( 
اخلا�ضة بحرية البحث العلمي ونحوه، واملادة )29( اخلا�ضة بحق العمل وما 
يرتت����ب عليه، وامل����ادة )46( اخلا�ضة بحق اللج����وء ال�ضيا�ضي، واملادة )52( 
ب�ض����اأن حرمة امل�ضاكن ودور العبادة ودور العلم، واملادة )55( ب�ضاأن الرعاية 

ال�ضحية وما يرتتب عليها.
من خال مطالعتنا لن�ضو�ض الد�ضتور اليمني وجدنا اأن هناك بع�ض احلقوق   .3
غري مذكورة فيه، وبالتايل ل بد من اأن يت�ضمنها الد�ضتور القادم ونذكر منها:

حرمة ج�ضد الإن�ضان وحترمي الجتار باأع�ضائه ...الخ.   اأ- 
حرية املعتقد واإقامة ال�ضعائر الدينية ...الخ.  ب- 

حرية احل�ضول على املعلومات والبيانات ...الخ.  ج- 
حرية ال�ضحافة والطباعة والن�ضر و�ضائر و�ضائل الإعام ...الخ.  د- 

حرية اإ�ضدار ال�ضحف ومتلكها ...الخ.  ه- 
حق تنظيم الجتماعات العامة والتظاهرات وامل�ضريات مبجرد الإخطار ...الخ.  و- 

حق تنظيم الجتماعات اخلا�ضة دون اإخطار ...الخ.  ز- 
حق ممار�ضة الريا�ضة وم�ضئولية الدولة جتاه ذلك ...الخ.  ح- 

التزام الدولة باتخاذ التدابري الكافية مل�ضاواة املراأة مع الرجل ...الخ.  ط- 
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التزام الدولة برعاية ذوي الإعاقة ال�ضحية، وترتيب فر�ض عمل لهم...الخ.  ي- 
حظر كافة �ضور ال�ضرتقاق وجتارة الأطفال ...الخ.  ك- 

التزام الدولة برعاية م�ضالح اليمنيني املقيمني يف اخلارج...الخ.  ل- 
حق كل �ضخ�ض يف العي�ض يف بيئة نظيفة.  م- 

اإن و�ضع ن�ضو�ض د�ضتورية تنظم حقوق وحريات املواطنني لن تكون لها جدوى   .4
عل���ى الواقع العملي م���ن دون اأن تتوافر له���ا �ضمانات اأ�ضا�ضي���ة، كال�ضمانات 
القانوني���ة والد�ضتوري���ة وما حتتويه من مبادئ، كمبداأ امل�ض���اواة القانونية وما 
يحتوي���ه من مب���ادئ، ومبداأ �ضي���ادة القان���ون، ومبداأ الف�ضل ب���ني ال�ضلطات، 
ومب���داأ ا�ضتقال الق�ضاء، ومبداأ الرقابة عل���ى د�ضتورية القوانني، اإ�ضافة اإىل 

ال�ضمانات ال�ضيا�ضية.
التو�سيات: 

نو�ضي ب�ضرورة اهتم���ام الدولة الفعلي باحلقوق الفردية واجلماعية مبا يلبي   .1
حاجة املواطن اليمني لها.

نو�ض���ي ب�ضرورة اإج���راء التعدي���ات الازمة عل���ى بع�ض ن�ضو����ض الد�ضتور   .2
احل���ايل اخلا�ضة باحلق���وق الفردية واجلماعية بحيث تظه���ر نتيجة ذلك يف 

الد�ضتور القادم.
نو�ضي ب�ضرورة اإغناء الد�ضتور الق���ادم بال�ضمانات الازمة للحقوق الفردية   .3
واجلماعي���ة، من خ���ال اإ�ضافة ن�ضو�ض د�ضتورية حتت���وي على حقوق جديدة 

غري موجودة يف الد�ضتور احلايل.
نو�ض���ي بتفعي���ل ال�ضمان���ات الأ�ضا�ضي���ة للحق���وق واحلريات، وه���ي ال�ضمانات   .4
القانوني���ة والد�ضتوري���ة وما حتتويه من مب���ادئ، ومبداأ �ضي���ادة القانون، ومبداأ 
الف�ض���ل بني ال�ضلط���ات، ومبداأ ا�ضتقال الق�ضاء ومب���داأ الرقابة على د�ضتورية 
القوانني، وكذلك ال�ضمانات ال�ضيا�ضية، لأن التن�ضي�ض على احلقوق واحلريات 
يف �ضلب الد�ضتور، مهما كانت اأهميته يكون با جدوى اإذا مل ت�ضاحبه �ضمانات 

تكفل ممار�ضة هذه احلقوق واحلريات وتطبيقها على اأر�ض الواقع.
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المضامين المطلوبة في الدستور 
القادم فيما يخص الحقوق والحريات 
الفردية والجماعية

المحامي/ 
 رضوان سعيد محمد العبسي
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ين����ض الإع���ان العاملي حلق���وق الإن�ض���ان يف ديباجته على اأنه "مل���ا كان العرتاف 
بالكرام���ة املتاأ�ضلة يف جميع اأع�ضاء الأ�ضرة الب�ضري���ة وبحقوقهم املت�ضاوية الثابتة هو 
اأ�ضا����ض احلرية والعدل وال�ضام يف العامل ويف نف����ض الوقت؛ من حق كل رجل، وامراأة 
وطفل اأن يعي�ض ب�ضام ودون عنف". وغالبًا ما تكون انتهاكات حقوق الن�ضان مرتبطة 
ب�ضك���ل ل ميكن التخل�ض منه مع النزاع امل�ضلح، كما اأن النتهاكات املنهجية واملنتظمة 
حلق���وق الن�ض���ان ل���دى قطاع���ات، اأو جمتمعات اأو جمموع���ات معينة ميك���ن اأن توؤدي 
اإىل ن�ض���وب الن���زاع، بالإ�ضافة اإىل اأن النزاع امل�ضلح ميكن اأن ي���وؤدي بدوره اإىل حدوث 
انتهاك���ات اإ�ضافية حلقوق الإن�ضان. وبعبارة اأخرى؛ ترتبط حقوق الن�ضان ب�ضكل وثيق 

بق�ضايا النزاع، وال�ضام والأمن.
ول ميك���ن اأن يكون هناك اأي �ضك���ل من اأ�ضكال احلكم الر�ضيد، اأو العدل، اأو �ضيادة 
القان���ون اأو الأم���ن من دون احرتام حق���وق الن�ضان. اإل اأنه غالبًا م���ا متتنع الدول عن 
الهتم���ام بحقوق الن�ضان ��� خ�ضو�ضًا احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية ��� بذريعة الأمن، وقد 
يك���ون حتقيق التوازن بني حقوق الإن�ضان والأمن اأم���رًا �ضعب التحقيق. ومنذ "اإطاق 
احل���رب على الره���اب"، تعر�ضت احلقوق املدني���ة لبع�ض فئات ال�ضك���ان يف الوليات 
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املتح���دة عل���ى �ضبيل املثال للتهدي���د بذريعة املحافظ���ة على اأمن الأغلبي���ة، وقد جرى 
انته���اك احلقوق الأ�ضا�ضية لاإن�ضان يف الكثري م���ن املجتمعات املحلية يف بلدان اأخرى 

كثرية، مبا يف ذلك اأفغان�ضتان، كوملبيا، العراق، ورو�ضيا.
اإن تاأيي���د ودعم حقوق الن�ض���ان ميكن اأن يكون هدفًا يكتنفه التحدي، خ�ضو�ضًا يف 
املجتمعات التي لديها تاريخ و�ضجل حافل من العنف والظلم. يف مثل هذه املجتمعات، 
يجب ا�ضتب���دال العنف واخلوف والإفات من العقوب���ة، بال�ضام واحلرية، وامل�ضاءلة. 
ويت�ضم���ن ه���ذا حدوث حت���ول يف الطريقة التي تتعام���ل فيها احلكومة م���ع املواطنني. 
يج���ب دمج حقوق الن�ضان يف كل جوانب ونواحي اإعادة وبناء املوؤ�ض�ضات. ويتطلب هذا 
اأن يك���ون هناك التزام من جان���ب احلكومة، املجتمع امل���دين، واملجتمع الدويل بدعم 
وتطبي���ق وتنفيذ معايري حقوق الإن�ضان والتاأكيد عليها. يقدم هذا الف�ضل عر�ضًا عامًا 
حلق���وق الن�ضان والقوان���ني املت�ضلة بها يف �ضياق وحالت النزاع. كما ي�ضدد على تاأثري 
انتهاك���ات حق���وق الن�ضان على امل���راأة ويعطي اأمثلة على اجله���ود اخلا�ضة مبنع توثيق 

ومعاجلة انتهاكات حقوق الن�ضان.

المبحث األول 

تعريف :

ماهي حقوق االن�سان؟  -1
ميكن تعريف حقوق الن�ضان على اأنها حقوق كافة الأفراد بغ�ض النظر عن اجلن�ض، 
والعرق، واللون، واللغة، والأ�ضل، والوطن، والعمر، والطبقة الجتماعية، اأو املعتقدات 
ال�ضيا�ضي���ة اأو الدينية بالن�ضبة للحريات الأ�ضا�ضية، ومتتاز حقوق الن�ضان باأنها عاملية، 
ثابت���ة، غري قابلة للتجزئ���ة، ومرتابطة مع بع�ضها وجوهرية، ويق���ع على الدولة التزام 
حي���ال تعزيز احرتام كافة حقوق الإن�ضان دون متيي���ز، بغ�ض النظر عن بع�ض الفروق 
الثقافية اأو غريها من الفروقات. ولي�ض لكل �ضخ�ض حقوق فح�ضب، بل عليه م�ضوؤولية 
اح���رتام حقوق الآخرين، وبالرغم اأن���ه جرى �ضياغة قوانني حق���وق الإن�ضان احلديثة 
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عقب احلرب العاملية الثانية؛ اإل اأنها ترتكز على جذور واأ�ضول عاملية وقدمية، حيث اأن 
التقاليد الدينية العظيمة – البوذية، امل�ضيحية، والكونفو�ضية، والهندو�ضية، واليهودية، 
والإ�ض���ام، تت�ضمن الآراء ال�ضا�ضية حلقوق الن�ضان العاملية خ�ضو�ضًا م�ضوؤولية الب�ضر 
جت���اه الأخرين، واح���رتام الكرامة الن�ضانية، كما ا�ضتك�ضف���ت املذاهب الفل�ضفية حول 
الع���امل منذ فرتة طويلة طبيعة العاقات بني الأف���راد وامل�ضوؤوليات الأخاقية لاأفراد 
داخ���ل املجتم���ع، وبالتايل، فاإن وج���ود مبادئ حق���وق الن�ضان يف التقالي���د الأخاقية 
والدينية يف كافة اأنحاء العامل هو مبثابة حجة قوية �ضد اأولئك الذين يدعون اأن حقوق 

الن�ضان هو "مفهوم غربي".
تع���ود اأول ن�ضخة م�ضجلة لإع���ان حقوق الن�ضان اىل ع���ام 570 قبل املياد، والتي 
و�ضعه���ا كور�ض العظيم يف باد فار�ض، حيت يقر الد�ضتور الذي و�ضعه كور�ض، بحرية 
الب�ضر ويعرتف باحلق يف احلرية، والأمن، وحرية التنقل والإقامة، وحق امللكية، وحرية 
الدي���ن، وحق العمل، وحت���رمي العبودية، واأك���دت الوثائق الأخرى ع���رب القرون حقوق 
وم�ضوؤولي���ات املواطنني يف الباد، مبا يف ذلك معاه���دة وي�ضتفاليا، ولئحة احلقوق يف 
بريطانيا، والإعان الفرن�ضي حلقوق الن�ضان واملواطنني، ولئحة احلقوق الأمريكية.

يطل���ق عل���ى الوثائق املوؤ�ض�ضة حلق���وق الن�ض���ان احلديثة الائح���ة الدولية حلقوق 
الن�ض���ان، وتتكون من ميثاق الأمم املتحدة، والإعان العاملي حلقوق الن�ضان، وامليثاق 
الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية، وامليثاق الدويل للحقوق القت�ضادية والجتماعية.

يوؤ�ض����ض ميث���اق الأمم املتحدة الط���ار القان���وين والنظري لقانون حق���وق الن�ضان 
ال���دويل املعا�ض���ر. وتعرتف املادة رقم 1 من ميث���اق الأمم املتحدة اأن من اأحد اأهداف 
الأمم املتحدة هو تعزيز وت�ضجيع احرتام حقوق الن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، وتن�ض 
امل���ادة رقم 55 الفق���رة )ج( اأنه يجب عل���ى الأمم املتحدة تعزيز "الح���رتام العاملي، 
واللت���زام بحقوق الن�ض���ان واحلريات الأ�ضا�ضي���ة للجميع دون متيي���ز ب�ضبب العرق اأو 

اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين".
يقرُّ الإعان العاملي حلقوق الإن�ضان ب�ضمولية وعمومية حقوق الإن�ضان، حيث تن�ض 
الديباج���ة اأن الإعان العامل���ي حلقوق الإن�ضان هو" امل�ضتوى امل�ض���رتك الذي ينبغي اأن 
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ت�ضتهدف���ه كافة ال�ضع���وب والأمم". وبرغ���م اأن الإعان العاملي حلق���وق الإن�ضان لي�ض 
مبعاه���دة؛ اإل اأن���ه اأ�ضب���ح م�ضدرًا للع���رف الدويل، مم���ا يعني اأنه يوجد ل���دى الدول 
اإح�ضا����ض باللت���زام القان���وين بالتقيد بهذه القواع���د، واأن هذه القواع���د تنعك�ض على 
املمار�ض���ات العامة للدولة. وق���د اكت�ضب الإعان العاملي حلقوق الإن�ض���ان قبوًل وا�ضعًا 
وعري�ضًا بني الدول، ويعترب مبثابة تف�ضري قوي حلقوق الإن�ضان يف ميثاق الأمم املتحدة. 
وين�ض الإع���ان العاملي حلقوق الإن�ض���ان على احلقوق ال�ضيا�ضي���ة واملدنية، بالإ�ضافة 
اإىل احلق���وق القت�ضادية والجتماعية، وق���د ارتكزت عليه اأكرث من 20 معاهدة دولية 
حلق���وق الإن�ضان. وت�ضمل حقوق الإن�ضان واحلري���ات الأ�ضا�ضية التي وردت يف الإعان 

العاملي حلقوق الن�ضان ما يلي: 
التمييز. عدم  يف  •  احلق 

والأمن. احلرية  "العي�ض"،  احلياة  يف  •  احلق 
والرق. العبودية  ومنع  •  حترمي 

املهينة. اأو  الإن�ضانية  وغري  القا�ضية  واملعاملة  والعقاب  التعذيب  •  حترمي 
القانون. اأمام  امل�ضاواة  •  حق 

التع�ضفي. النفي  اأو  التوقيف  اأو  العتقال  ومنع  •  حترمي 
وعلنية. عادلة  حماكمة  على  احل�ضول  يف  •  احلق 

اخل�ضو�ضية. على  املحافظة  يف  •  احلق 
والقامة. التنقل  •  حرية 

واملواطنة. اجلن�ضية  يف  •  احلق 
اأ�ضرة. وتكوين  الزواج  يف  •  احلق 

امللكية. يف  •  احلق 
والدين. واملعتقدات  وال�ضمري  الفكر  •  حرية 

والراأي. التعبري  •  حرية 
�ضلمي. ب�ضكل  والتجمع  اجلمعيات  يف  ال�ضرتاك  •  حرية 
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•  احل���ق يف ال�ض���رتاك يف اإدارة ال�ض���وؤون العام���ة لب���اده اإم���ا مبا�ض���رة اأو 
بوا�ضطة ممثلني يختارون اختيارا حرًا.

الجتماعي. ال�ضمان  يف  •  احلق 
العمل. يف  •  احلق 

له  والرفاهية  ال�ضحة  على  للمحافظة  كاف  املعي�ضة  من  م�ضتوى  •  احلق يف 
ولأ�ضرته.

التعليم. يف  •  احلق 
الثقافية. احلياة  يف  امل�ضاركة  يف  •  احلق 

يعترب العه���د الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، والعهد الدويل  اخلا�ض 
باحلق���وق القت�ضادية والجتماعية ملزمان م���ن الناحية القانونية، حيث تلتزم الدول 
من خال امل�ضادقة واملوافقة عليهما بالأحكام الواردة فيهما. يت�ضمن هذان العهدان 
�ضروح���ات وتف�ضريات اأك���رث تف�ضيا من احلق���وق واحلريات الت���ي وردت يف العان 
العاملي حلقوق الإن�ضان، حيث يغطي العهد الدويل  اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية 
على احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واأحيانا ي�ضار اليه ب�" اجليل الأول" من احلقوق، بينما 
يحدد العهد ال���دويل اخلا�ض باحلقوق القت�ضادية والجتماعية احلقوق الجتماعية، 
والقت�ضادي���ة، والثقافية، وي�ضار اإليه اأي�ض���ا باأنه "اجليل الثاين" من احلقوق، وبرغم 
اأن الأمم املتح���دة اأع���ادت التاأكيد  على اأن كافة حقوق الإن�ض���ان مت�ضاوية يف الأهمية؛ 
اإل اأن احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية نالت عناية وانتباه اأكرث من حيث التطبيق والتنفيذ.

يت���م مراقب���ة تطبيق هذين العهدين م���ن قبل جلنة تابعة ل���اأمم املتحدة: اإذ يجري 
مراقب���ة تطبيق العه���د الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية من قب���ل جلنة حقوق الإن�ضان 
التابع���ة لاأمم املتحدة، بينما يجري مراقبة تطبي���ق العهد الدويل للحقوق القت�ضادية 
والجتماعي���ة من قبل جلنة احلقوق القت�ضادية والجتماعي���ة والثقافية التابعة لاأمم 
املتح���دة. وهن���اك برتوكولني اختياري���ني للميثاق ال���دويل للحقوق املدني���ة وال�ضيا�ضية، 
ويعت���رب الربتوكول مكم���ا للعهد وي�ضي���ف اإليه اإج���راءات اأو اأحكام اإ�ضافي���ة، اأو يف�ضر 
الأحك���ام املوجودة يف معاهدة اأو ميثاق اآخر. اأما الهدف من الربتوكول الختياري الأول 
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للميثاق الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية، فهو حتديد اآليات التطبيق عن طريق ال�ضماح 
ل�ضحايا انتهاكات حقوق الن�ضان من الأفراد، بالت�ضال مبا�ضرة بلجنة حقوق الإن�ضان. 

ول يوجد للميثاق الدويل للحقوق القت�ضادية والجتماعية برتوكول م�ضابه للتطبيق.
ج���رى و�ض���ع الكثري م���ن الوثائق الدولي���ة – املعاه���دات، واملواثي���ق، والإعانات، 
والق���رارات، والتو�ضي���ات، والإج���راءات – خال ال�ضن���وات التي تلت و�ض���ع الائحة 
الدولي���ة للحق���وق، التي تتناول بع����ض موا�ضيع حقوق الن�ضان مثل ع���دم التمييز، حق 
تقري���ر امل�ضري، حق���وق املراأة، حق���وق الأطفال، حت���رمي العبودية والعم���ل بال�ضخرة، 
والعدال���ة، و�ضي���ادة القانون، والقانون الن�ضاين، وكذلك احلق���وق واحلريات الأخرى. 
عل���ى �ضبيل املثال، بداأ تطبيق ميثاق الأمم املتحدة �ض���د التعذيب والتعامل والعقوبات 

القا�ضية وغري الإن�ضانية اأو احلاطة للكرامة يف عام 1987.
وق���د �ضاهمت الهيئ���ات والوك���الت الدولي���ة املتخ�ض�ضة لاأمم املتح���دة، منظمة 
العم���ل الدويل، واملوؤ�ض�ض���ات الأخرى املتعددة الأطراف حيال اح���رتام حقوق الن�ضان 
والعرتاف بها. كما قامت املوؤ�ض�ضات القليمية بو�ضع التفاقيات اخلا�ضة بها ل�ضمان 
حق���وق الإن�ضان، مب���ا يف ذلك الإعان الفريق���ي حلقوق الإن�ض���ان وال�ضعوب، وامليثاق 
الأ�ضي���وي حلقوق الن�ضان، امليثاق الأوروبي حلقوق الإن�ضان، وامليثاق الأمريكي حلقوق 
الإن�ض���ان. وا�ضتجاب���ت احلكوم���ات اإىل اللتزامات الدولية اخلا�ض���ة بحقوق الن�ضان، 
واإىل ال�ضغ���وط الت���ي مار�ضته���ا املنظمات املتع���ددة الأطراف، واملنظم���ات احلكومية 
وغري احلكومية، عن طريق �ضياغ���ة واإعداد الت�ضريعات والقوانني واللوائح والأنظمة، 
وق���رارات املحكمة التي تتناول حق���وق الن�ضان. وقد �ضاعدت هذه الوثائق والإعمال يف 

حتديد، و�ضرح، وتو�ضيع نطاق املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان.

المبحث الثاني

وبع���د اأن األقين���ا نظرة عام���ة على احلق���وق واحلري���ات الأ�ضا�ضية لاإن�ض���ان وفقًا 
لل�ضرائ���ع الدولي���ة؛ �ضنتط���رق يف املبحث الث���اين اإىل اأهم ال�ضمان���ات املطلوبة لتعزيز 
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حق���وق الإن�ضان الفردية واجلماعية يف اليم���ن �ضواء من الناحية الت�ضريعية اأو الناحية 
التطبيقية والعملية. 

اأواًل من الناحية الت�سريعية:
اإيج���اد نظ���ام حكم و�ضك���ل للدولة يت�ضمن ويكف���ل العدالة وامل�ض���اوة واحلرية   -1

لكافة مكونات املجتمع.
اإيج���اد باب كام���ل يف الد�ضتور خا�ض باحلقوق واحلري���ات العامة تكون مواده   -2

متوافقة مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان.
ت�ضدي���د العقوبة على مرتكب���ي انتهاكات حقوق الن�ض���ان، وخ�ضو�ضًا اإذا كان   -3

مرتكب النتهاك اأحد املوظفني الر�ضميني يف الدولة.
الن�ضم���ام اإىل حمكم���ة اجلنايات الدولية كي ل يفل���ت مرتكبو جرائم حقوق   -4

الن�ضان من العقاب.
�ض���دور ت�ضري���ع باإن�ضاء هيئة وطني���ة م�ضتقلة حلقوق الن�ض���ان ووفقًا للمعايري   -5
الدولي���ة ويكون اختيار اأع�ضائها وفقًا للكفاءة والنزاهة، واأن تحُعطى لهم �ضفة 

ال�ضبطية الق�ضائية.
اإيج���اد جهاز ق�ضائ���ي حقيقي وم�ضتقل فعلي���ًا كاأحد اأه���م ال�ضمانات حلقوق   -6

الإن�ضان.
ثانيًا من الناحية التطبيقية والعملية:-

ن�ضر الوعي احلقوقي يف املجتمع من خال :
ت�ضمني مواد حقوق الإن�ضان يف املناهج املدر�ضية واجلامعية.  -1

اإدراج مواد حقوق الإن�ضان يف مناهج الكليات الع�ضكرية والأمنية.  -2
عم���ل دورات مكثف���ة يف جمال حق���وق الإن�ض���ان ملنت�ضبي الأجه���زة الع�ضكرية   -3

والأمنية احلاليني.
التوعية عرب الأجهزة الإعامية وعرب و�ضائل الإعام املقروءة واملرئية، وتبني   -4

ا�ضرتاتيجية وطنية للتوعية بحقوق الإن�ضان يف اأو�ضاط املجتمع اليمني.
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العمل على اإيجاد قيادة �ضيا�ضية راغبة وجادة لتطبيق واإعمال �ضيادة القانون   -5
يف كافة املجالت وخا�ضة يف جمال حقوق الإن�ضان.

العم���ل عل���ى اإيج���اد وتفعيل منظم���ات جمتمع م���دين فعالة يف جم���ال حقوق   -6
الإن�ضان، وخ�ضو�ضًا يف جمال التوعية والر�ضد.

العم���ل على �ضن ت�ضريعات تعزز ال�ضراك���ة الوطنية بني مكونات املجتمع وخلق   -7
بيئة امل�ضاواة بني كافة �ضرائح املجتمع.

العمل على اإ�ضدار قانون للعدالة النتقالية وفقًا للمعايري الدولية املعمول بها،   -8
ومبا يكفل عدم اإفات مرتكبي انتهاكات حقوق الإن�ضان من العقاب، وتعوي�ض 

ال�ضحايا مبا يتنا�ضب والأ�ضرار املادية واملعنوية التي حلقت بهم .

ويف ال�خت���ام 
اإن العمل على اإيجاد الدولة العادلة التي ت�ضاوي بني جميع مواطنيها يف احلقوق 
واحلري����ات العامة وتكاف����وؤ الفر�ض؛ هو اأح����د اأهم عوامل تقدم ورق����ي املجتمعات 
وال�ضعوب والنهو�ض بها من واقعها احلايل املرير، وبغري اإيجاد هذه الدولة العادلة؛ 
ف����اإن املجتمع بكاف����ة مكوناته يكون متجه����ًا يف طريق مظلم نهايت����ه هاويًة �ضحيقة 
خملفة الكثري من ال�ضحايا، وتتمث����ل يف ال�ضراعات الداخلية والنزاعات امل�ضلحة 
مما يخلف دم����ار للمجتمع ولأجياله القادمة، ي�ضع����ب معها معاجلة اجلراح التي 

تت�ضبب بها هذه ال�ضراعات.

>>>
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بحث في المضامين المطلوبة
 في الدستور القادم فيما يخص الحقوق 
والحريات الفردية والجماعية

المحامي/ 
محمد صالح سعيد بامحيسون
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لق����د كافح الإن�ضان من اأج����ل احلرية منذ الِقدم، وان�ضغل به����ا الفكر الإن�ضاين 
عل����ى مر الع�ضور والأزم����ان، واأقرتها الديانات ال�ضماوي����ة ويف مقدمتها الإ�ضام، 
قب����ل التاأكيد على حمايتها يف املواثيق الدولية حلق����وق الإن�ضان، والتن�ضي�ض على 

�ضمانها يف د�ضاتري الدول.
واأي جمتم����ع ل يحُقر لأفراده احلري����ة، ول ي�ضمن لهم ممار�ضتها، فهو بالإ�ضافة 
اإىل اإعاقته لاجتهاد والإبداع والبتكار كعنا�ضر �ضرورية لتحقيق التطور والتقدم 
يف حي����اة الإن�ض����ان؛ يك����ون مفتقرًا لأح����د املرتك����زات الأ�ضا�ضية الت����ي ينبني عليها 
املجتم����ع الدميقراط����ي  واأحد الأعمدة الت����ي ل غنى عنها ل�ضم����ان احرتام حقوق 

وحريات الأفراد واملجتمع.
ولذلك فاإنه من البديهي بالن�ضبة لأي نا�ضط حقوقي يوؤمن باأهمية العمل اجلماعي، 
اأن ينخ���رط تلقائي���ا يف املب���ادرات الت���ي تتوخ���ى اإقرار واح���رتام احلق���وق واحلريات 
الأ�ضا�ضية للمواطنني، لأن هذا يدخل يف �ضميم اهتمامه، ويتعلق باإحدى الو�ضائل التي 

ي�ضعى من خالها اإىل حتقيق اأهدافه.
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واحلري����ات الفردي����ة باعتبارها م����ن املكون����ات الأ�ضا�ضية للمنظوم����ة احلقوقية، 
ل جم����ال اليوم لإث����ارة اأي التبا�ض حول مفهومه����ا، مهما تعددت امل�ض����ارب الفكرية، 
ل����ت على الدوام مطمح����ًا اإن�ضانيًا، وهدفًا  واختلف����ت الجتاه����ات ال�ضيا�ضية، فقد �ضكَّ
اأ�ضا�ضيًا لقوى التحرر يف العامل، ول تقيدها �ضوى اإرادة ال�ضتبداد والطغيان والتحكم 
يف الآخري����ن، وهي الإرادة التي ل تقرتن دائم����ا بالطبقات احلاكمة، ومبواقع القرار 
وامل�ضوؤولي����ة؛ واإمنا قد تتبل����ور كذلك يف �ضلوكيات اأفراد عادي����ني، اأو جماعات تنتظم 
يف اإط����ارات �ضيا�ضي����ة، اأو جمعوية، وبالت����ايل يكون ال�ضتبداد املناه�����ض للحرية ينم 
ع����ن �ضلوك اأناين، وعقلية تتجه حلماية م�ضالح �ضيق����ة، واأو�ضاع خا�ضة، �ضدًا على 
م�ضالح املجتمع ككل؛ وقد تبحث عن تربيرها يف ثقافة منغلقة، اأو يف تراث ما�ضوي 

رجعي ل ي�ضتقيم مع طريق العتناق والتحرر.
والدف���اع ع���ن احلريات الفردية يج���د مرجعيته و�ضنده يف ت���راث الفكر الإن�ضاين، 
ويف قي���م الإ�ضام، ويف املواثيق الدولية حلق���وق الإن�ضان، ونذكر منها على اخل�ضو�ض 
الإع���ان العامل���ي حلقوق الإن�ض���ان الذي ج���اء يف مادت���ه الأوىل: »يولد جمي���ع النا�ض 
اأح���رارًا ومت�ضاوي���ن يف الكرامة واحلق���وق وهم قد وهبوا العقل والوج���دان وعليهم اأن 
يعامل���وا بع�ضهم بع�ضا بروح الإخ���اء«، والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية الذي 
ن����ض يف الفق���رة الأوىل م���ن مادت���ه التا�ضعة عل���ى اأن: »لكل فرد ح���ق يف احلرية و يف 
الأم���ان عل���ى �ضخ�ضه. و ل يجوز توقيف اأحد اأو اعتقاله تع�ضفًا. و ل يجوز حرمان اأحد 
م���ن حريت���ه اإل لأ�ضباب ين����ض عليها القانون و طبق���ا لاإجراء املقرر في���ه«، على اأن: 
»حتقي���ق الع���دل واحلرية، و�ضمان حق���وق الإن�ضان ب�ضفة عامة، ل يتاأت���ى اإل يف اإطار 
دولة احل���ق والقانون، من خال الإقرار الفعلي ل�ضيادة القانون يف تنظيم العاقة بني 
ال�ضلط���ة مبختلف اأجهزته���ا ومراتبها، وبني املواطنني اأف���رادا وجماعات، على اأ�ضا�ض 

الدميقراطية والعدالة الجتماعية«.
لق���د كانت احلرية الفردي���ة و�ضتظل من املقومات الأ�ضا�ضي���ة التي ل ت�ضتقيم حياة 
الإن�ض���ان بدونها، غري اأن احلرية باملفهوم احلقوقي املتع���ارف عليه لي�ضت مطلقة، ول 
نت���ج كل ما تنطوي عليه من قيم ومزايا اإل بارتباطها الوثيق مع امل�ضوؤولية التي يحدد  تحُ
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مداه���ا القانون فا ميكن لأي �ضخ�ض حتت غطاء ممار�ضة احلرية، اأن يفعل اأي �ضيء 
يتب���ادر اإىل ذهن���ه، اأو يروق مزاجه، اأو يراود خميلته، دون اأي اعتبار ملا قد يرتتب عن 
ذلك من اأ�ضرار لاآخرين، اأو م�ض بكرامتهم، اأو انتهاك لقيم املجتمع وثوابته؛ فاحلرية 
حمدودة يف اإطار ما ل ي�ضر بالآخرين، ول يحد من حرياتهم، ول يتجاوز حقوقهم، ول 
مي����ض معتقداتهم الدينية، ول يحد من ممار�ضتهم ل�ضعائرهم، ول يخد�ض م�ضاعرهم 
وكرامته���م، ول ي�ضرب الأ�ض�ض والثوابت التي يرتكز عليها املجتمع، وهذه احلدود هي 
التي ير�ضمها القانون الذي ينظم حياة الأفراد يف املجتمع، وكما يحمي حقوق الأفراد 

وحرياتهم، فاإنه ي�ضمن م�ضالح املجتمع ويحمي القيم التي ينبني عليها.
ويف ظل دولة القانون، ل يجوز لأي مت�ضرر اأن يتوىل بنف�ضه اإنزال العقاب مبن اأ�ضر 
ب���ه اأو اعت���دى على حقوقه، كما اأنه ل يحق جلماعة م���ن النا�ض العتداء على الآخرين 
بدعوى انتهاكهم لقيم املجتمع، اأو حتت اأي غطاء اآخر، لأن من يعتمدون هذا الأ�ضلوب 
البعي���د عن ال�ضلوك امل���دين املتح�ضر، ي�ضرب���ون عر�ض احلائط بالقان���ون، ويفتحون 
الب���اب على م�ضراعيه للعن���ف والغوغاء والت�ضيب والفو�ضى التي م���ن �ضاأنها اأن تدمر 
املجتم���ع وتقو�ض دعائمه، بينما يكون من املفرو�ض يف حالة ح�ضول اأي انتهاك فعا ، 
اأن يت���م اإعادة الأمور اإىل ن�ضابه���ا يف اإطار القانون ولي�ض خارجه، وذلك برتك املجال 
للجه���ة املخت�ضة وهي الق�ضاء الذي له وحده �ضاحية البت يف كل نازلة تعر�ض عليه، 

طبقا للمقت�ضيات القانونية.
واإذا ك���ان من ح���ق النا�ض اأن ينظم���وا احتجاجات جماعية �ضد م���ا يعتربونه م�ضًا 
مب�ضاحله���م، اأو اإهدارا حلقوقه���م، اأو انتهاكا لقيمهم امل�ضرتك���ة؛ فاإن هذا الحتجاج 
ل يك���ون با�ضتعم���ال العنف الذي قد يواجه بالعنف امل�ض���اد ون�ضبح اأمام فتنة ل حتمد 
دة وعت���ادًا، ولي�ض  عواقبه���ا، علمًا ب���اأن اأعمال العن���ف متنح التفوق للط���رف القوي عحُ
ل�ضاحب احلق، اأي اأنه ل يوؤدي اإىل حتقيق العدل، وبالتايل فاإنه عندما تدعو ال�ضرورة 
لاحتجاج الفردي اأو اجلماعي، ل ينبغي اأن يتم ذلك خارج اإطار املمار�ضة احل�ضارية 

التي يوؤطرها القانون.
وحينم���ا جتتم���ع عدة اأ�ض���وات من م�ض���ارب فكرية خمتلف���ة، وانتم���اءات متباينة، 



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 311مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

لتح���ذر م���ن عواقب اأي ممار�ضة منزلقة خ���ارج القانون، وتن���دد با�ضتعمال العنف ولو 
مت ذل���ك حتت غطاء الت�ض���دي للم�ضا�ض بقيم املجتمع، فاإنه ل ميك���ن مطلقا اأن يكون 
ق�ضد هذه الأ�ضوات هو موؤازرة "حرية" العبث مب�ضالح النا�ض، وعدم احرتام قيمهم 
وم�ضاعره���م، واإمن���ا يكون الق�ضد الأكيد ه���و الدفاع عن مبداأ �ضي���ادة القانون، الذي 
ي�ضمن حرية اجلميع، كما ي�ضمن �ضامة املجتمع ككل وحماية قيمه وثوابته، وهذا من 
�ضمي���م الر�ضالة التي ي�ضعها على عاتقه كل م���ن اختار اأن يعزز �ضفوف املدافعني عن 

حقوق الإن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية.
ولبد من الإ�ضارة يف اخلتام اإىل اأن اتخاذ مبادرة مدنية ت�ضب يف اجتاه الدفاع عن 
احلري���ات الفردية التي يحميها مبداأ �ضيادة القانون، ل ميكن اعتبارها اأداة ل�ضتعداء 
طائف���ة من املواطنني �ضد طائفة اأخرى، وو�ضيلة لبث الكراهية و ن�ضر الأحقاد بينهم، 
ول ي�ض���وغ ا�ضتغاله���ا لفتح �ضراعات ل تقدم بقدر ما قد توؤخ���ر، بل اإن مبادرة الدفاع 
ع���ن احلري���ة ودولة القانون، من املفرو�ض اأن يلتف حوله���ا كل من يتطلع لبناء جمتمع 
دميقراط���ي ي�ض���ون كرامة املواطنني وي�ضم���ن حرياتهم الفردي���ة واجلماعية، يف ظل 
�ضي���ادة القانون م���ن �ضمن احلقوق الأ�ضا�ضي���ة: احلق يف احلياة، اأي ح���ق الإن�ضان يف 
حياته، الأمان ال�ضخ�ضي حق الإن�ضان يف حريته ال�ضخ�ضية، حفظ الكرامة ، املحاكمة 
العادل���ة ، �ض���واء كمدعي اأو مدعى عليه اأمام حمكمة، تكفل ل���ه حق الدفاع عن نف�ضه، 
واإذا مل ي�ضتطع ماديَا، فتقوم الدولة  بتخ�ضي�ض حمام يدافع عنه على نفقتها. كذلك 

اأن يكون ا�ضتئناف احلكم مكفول.
واإن الإ�ضكالي���ات الرئي�ضي���ة له���ذا البح���ث لي�ضت اإيج���اد ن�ضو�ض براق���ة جدية اأو 
ا�ضتن�ض���اخ م�ضطلح���ات جديدة، واإمنا حماول���ة خلق منظومة حقيقي���ة مرتبطة بواقع 

عملي للم�ضاعد على منع هدر احلقوق واحلريات �ضواء كانت فردية اأم جماعية.
اأهمية البحث:

تكم���ن اأهمية ه���ذا البحث يف كيفية اإيجاد منظومة حقيقي���ة ولي�ض �ضورية تتمحور 
ح���ول احلريات واحلقوق الفردي���ة واجلماعية يف حتقيق اآلية اإن�ضائي���ة لد�ضتور يرتكز 

على العدل وال�ضام ال�ضامل للجميع.
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قبل اأن تقراأ 
اإىل اأ�ضاتذتي وزمائي امل�ضاركني يف هذه الندوة اأو الذين تتيح لهم الظروف قراءة 
هذه الأوراق؛ اأتوجه اإليهم راجيًا قبل قراأتها اأن ي�ضعوا يف اعتبارهم املعطيات التالية:
1- اإن هذه الدرا�ضة جمرد قراءه �ضريعة وب�ضيطة ملو�ضوع احلقوق واحلريات الفردية 
واجلماعي���ة، واإنها ل تعدُّ بحث���ًا �ضامًا لهذا املو�ضوع الهام واخلط���ري، لأن هذا الأمر ل 

ميكن اأن ت�ضتوعبه تلك الأوراق، ول هذه الندوة كما اأنه يحتاج اإىل جهد ووقت كبري.
2- اإن م���ا ورد يف ه���ذه الدرا�ضة من تعليق���ات اأو اآراء هي حم�ض اجتهاد �ضخ�ضي، 
اإ�ضافة اإىل بع�ض القتبا�ضات من الأبحاث ال�ضابقة قد يخطئ وقد ي�ضيب، واإن الهدف 

من هذه الدرا�ضة هو و�ضع هذه الجتهادات على مائدة البحث لنناق�ضها معًا. 
تق�سيمات هذا البحث وهي كاالآتي:

الف�سل االأول: تعريف الد�ضتور 

الف�سل الثاين : وينق�ضم اإىل ثاثة مباحث.

املبح��ث االأول : نبذة حول امل�ضكات الت���ي تعر�ضت لها احلقوق  واحلريات الفردية 
واجلماعية يف النظام ال�ضابق.

املبحث الثاين : احلقوق احلريات واحلريات الفردية واجلماعية.

املبح��ث الثال��ث : امل�ضام����ني املطلوب����ة يف الد�ضت����ور القادم مبا يخ�����ض احلقوق 
الفردية واجلماعية.

الفصل األول 
تعريف الدستور 

ع���رف الد�ضتور: باأنه القانون الأعلى الذي يح���دد القواعد الأ�ضا�ضية ل�ضكل الدولة  
)ب�ضيطة اأم مركبة(، ونظام احلكم )ملكي اأم جمهوري(، و�ضكل احلكومة )رئا�ضية اأم 
برملاني���ة(، وي���نظم ال�ضلطات العامة فيه���ا من حيث التكوين والخت�ضا�ض والعاقات 
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الت���ي ب���ني ال�ضلط���ات وح���دود كل �ضلط���ة، والواجب���ات واحلق���وق الأ�ضا�ضي���ة لاأفراد 
واجلماعات وي�ضع ال�ضمانات لها جتاه ال�ضلطة.

وي�ضم���ل اخت�ضا�ضات ال�ضلط���ات الثاث )ال�ضلطة الت�ضريعي���ة وال�ضلطة الق�ضائية 
وال�ضلط���ة التنفيذي���ة(، وتلت���زم ب���ه كل القوانني الأدن���ى مرتبة يف اله���رم الت�ضريعي، 
فالقان���ون يجب اأن يكون متوخي���ا للقواعد الد�ضتورية، وكذل���ك اللوائح يجب اأن تلتزم 
بالقانون الأعلى منها مرتبة اإذا ما كان القانون نف�ضه متوخيا القواعد الد�ضتورية. ويف 
عبارة واحدة تكون القوانني واللوائح غري �ضرعية اإذا خالفت قاعدة د�ضتورية واردة يف 

الوثيقة الد�ضتورية.

الفصل الثاني 
المبحث األول 

نبذة حول امل�ضكات التي تعر�ضت لها احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية يف النظام 
ال�ضابق، واإذا نظرنا اإىل د�ضتور النظام ال�ضابق  فيما يتعلق باحلقوق واحلريات جند:

احت���وى الد�ضتور اليمن���ي على ن�ضو�ض اإيجابية، لكن ه���ذي الن�ضو�ض ل متت بالواقع 
العملي ول يوجد لها اأي اآلية، وهي �ضياحية مبعنى اأنها للتباهي والفرجة بالن�ضبة للخارج. 
وم���ن املعروف اأن د�ضتور اجلمهورية وخال الفرتات ال�ض���ابقة، مت �ضياغته واإعادة 
تعديات���ه وفق���ا لرغبات النظ���ام ال�ضابق، ومل يراع���ى فيها بيان احلق���وق واحلريات 
الفردي���ة واجلماعي���ة ب�ض���ورة تتما�ض���ى وتتطابق م���ع ما كفلت���ه ال�ضريع���ة الإ�ضامية 
والت�ضريع���ات احلقوقية الدولية من حق���وق وحريات ب�ضقيها الفردي واجلماعي، حيث 
توزع���ت احلقوق واحلريات ب�ضكل ع�ضوائي فت�ضابك ما يتعلق منها باحلقوق ال�ضيا�ضية 
والثقافي���ة والجتماعي���ة والقت�ضادية، وكل م���ن احلريات الفردي���ة واجلماعية، دون 
ترتي���ب منطقي كما مل ي�ضتطع النظ���ام ال�ضابق و�ضع و�ضن احلماية القانونية ال�ضامنة 
ملمار�ض���ة الأفراد واملجتمع لتلك احلقوق واحلريات املن�ضو�ض عليها د�ضتوريًا، بل على 
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العك����ض من ذلك، فاأن النظام ال�ض�ابق قد اعتمد �ضيا�ضة حرمان املواطن من ممار�ضة 
حقوقه الد�ضتورية. 

م���ن هنا ينبغ���ي ترتيب كل هذه امل���واد )ال�ضمانات( وغريها مم���ا جتاهله امل�ضرع 
اليمن���ي يف اإطار منطق���ي و�ضكل متكامل، يتفق وطبيع���ة كل جمموعة من تلك احلقوق 
واحلري���ات كما هو متعارف عليه يف ال�ضريع���ة الإ�ضامية وفى منظومة حقوق الإن�ضان 
الدولي���ة املعا�ض���رة، ودون الكتفاء مب���ا اأخذه امل�ض���رع اليمني من م���واده عن د�ضاتري 
)ال�ضطري���ن اجلنوب���ي وال�ضمايل( ال�ضابق���ة التي ل تعك�ض التط���ور الكبري الذي حدث 

ملنظومة حقوق الإن�ضان الفردية واجلماعية على مدى العقود املا�ضية، على الأخ�ض.
وكم���ا قلت يف املقدمة التعريفية للبحث لقد احت���وى الد�ضتور اليمني على ن�ضو�ض 
عر�ض للتقييد  اإيجابي���ة، ومع ذل���ك فالكثري من م���واده ال�ضامنة للحقوق واحلري���ات محُ
والإعاق���ة، �ضواء باإخ�ضاعه لقوانني لحقة بادعاء تنظي���م هذه احلقوق واحلريات، اأو 
ب�ضب���ب اأعراف وتقاليد قبلية معادية للحق���وق واحلريات. وهو اأمر جدحُ خطري ي�ضتلزم 
اإعادة النظر يف �ضياغة بع�ض املواد الد�ضتورية والن�ض يف الد�ضتور على التزام اليمن 
بكل التفاقيات والعهود الدولية اخلا�ضة بحقوق الإن�ضان، كما يجب الن�ض على اإن�ضاء 

اآلية )كمنظومة عملية( يناط بها الدفاع عن حقوق وحريات املواطن اليمني. 
ولإي�ض����اح ما اأقول على اجلان����ب الإيجابي؛ فقد ن�ضت العديد من مواده  على اإن 
نع  »املواطن����ون لدى القانون �ضواء، وهم مت�ضاوون يف احلقوق والواجبات العامة، وميحُ
التميي����ز بينه����م يف ذل����ك، ب�ضبب اجلن�ض اأو الأ�ض����ل اأو اللغة اأو الدي����ن اأو العقيدة اأو 
الراأي اأو الو�ضع الجتماعي اأو الإعاقة«. وهو ن�ض جيد، ويكاد يتطابق مع ما جاء يف 
د�ضات����ري �ضابقة، وفيه �ضفاء لكثري من اأمرا�ضنا الجتماعي����ة وال�ضيا�ضية اإن فَعلناه، 
لكنه مل يحُطبق يف الواقع اليمني على كل الأ�ضعدة حتى الآن. فهل من املنطق اأن نتوقع 
حت�ض����ن الأحوال فيما يتعلق باملواطنة وو�ضع الوح����دة الوطنية وال�ضام الجتماعي، 
عل����ى �ضبي����ل املثال - اإن نحن اكتفين����ا بو�ضع بع�ض الكلمات الرنان����ة هنا وهناك، اأو 
حت����ى ن�ضو�ض جيدة يف د�ضتورن����ا اجلديد - دون اأن ن�ضتخ����دم الآليات واملنظومات 

الفعالة مثلما يحدث يف باد اأخرى.
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اإذا �ضلمن���ا ج���دًل باأن »التزام الدول���ة« نحو حتقيق امل�ضاواة؛ فلم���اذا جتاهلت كلية 
ار�ض  يف ذات الوق���ت اتخ���اذ خطوة مماثلة فيما يتعلق بفئات )جماع���ات( اأخرى ل ميحُ
�ضده���ا التميي���ز والتهمي�ض فقط، ب���ل والعنف الدموي على مدى �ضن���وات واأعنى هنا، 
اأه�ل اجلنوب وجماعات اأو اأقليات اأخرى كاأهل �ضعدة واأبني وتهامة؟، األي�ض من املنطق 
اأن تك���ون احلقوق واحلري���ات واحدة للجميع؟، وخ�ضو�ضًا يف البن���اء الد�ضتوري للعهد 
اجلدي���د؟. م���ن هنا، ولكي يكون الد�ضت���ور اجلديد عادًل مع كل م���ن يعي�ض على اأر�ض 
اجلمهوري���ة اليمنية وطن اجلمي���ع كما ين�ض يف بدايته وفى ن�ضو����ض اأخرى، ومت�ضقا 
م���ع املتع���ارف يف ال�ضريعة الإ�ضامي���ة و يف املواثيق الدولية حلق���وق الإن�ضان؛ يجب اأن 
ين����ض على اأن "تلتزم الدولة باتخاذ كاف���ة التدابري الت�ضريعية حلماية وجود الأقليات 
واحلفاظ على هوياتها والتمتع بكافة احلقوق واحلريات وامل�ضاركة يف احلياة ال�ضيا�ضية 

والعامة ب�ضكل فعال". 
اأع���رف اأن هذا باجلدل ال�ضخيف، الذي يتخف���ى وراءه البع�ض ممن يحُ�ضرون على 
ا�ضتم���رار الظل���م الواقع على اأه���ل اجلنوب واجلماع���ات الأخرى، وق���د ياأتي اجلدل، 
اأو حت���ى رف����ض هذه الآليات الناجزة مم���ن ل علم لهم باآليات واإج���راءات رفع الظلم 
والتميي���ز والتهمي����ض املتعارف عليه���ا واملطبقة يف العامل املتح�ض���ر. ويجب اأن يعرتف 
اجلميع باأن لهذه اجلماعات ثقافاتها الفرعية بجانب ثقافة الأغلبية التي ي�ضاركونهم 
فيها، عن�ضرًا مهمًا يف ثقافات وتقاليد هذه الأقليات، كما هو احلال بالن�ضبة لن�ضو�ض 
الد�ضت���ور اخلا�ض���ة مبنع التمييز �ضد الأف���راد بدون تفعيلها - تف�ض���ل يف حل امل�ضكلة، 
بق���ى على هذه املواد يف د�ضاتريه���ا، وفى ذات الوقت  والأنظم���ة امل�ضتبدة العن�ضرية تحُ

ترف�ض اللتزام باحرتام احلقوق اجلماعية. 
هن���اك حقوق وحريات كتبت يف د�ضتور اجلمهوري���ة اليمنية لأغرا�ض �ضياحية، ومل 
تطب���ق يف الواق���ع قط، واإمنا نقل���ت من د�ضاتري متقدم���ة ب�ضكل ن�ضي، وه���ي �ضياحية 
مبعن���ي اأنها للتباهي والفرجة بالن�ضب���ة للخارج ومل تكتب من اأجل الداخل، ولهذا فهي 
عب���ارة عن بري���ق يخطف الأنظ���ار فقط، مثال عل���ى ذلك "احلري���ة ال�ضخ�ضية" هي 
ح���ق طبيعي وهي م�ضونة ل مت����ض". فاحلق الطبيعي بالن�ضب���ة للحريات يعني اأق�ضى 
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درج���ات احلري���ة بالن�ضبة للحريات ال�ضخ�ضي���ة فهل هذا مطابق للواق���ع؟ اأو هل توقع 
امل�ض���رع اليمني اإنه �ضيطبق يوم���ًا ما يف املجتمع اليمني؟ وهناك اأي�ضًا حقوق جاءت يف 
اإطار د�ضت���ور ايديولوجي ا�ضرتاكي وجتاوزها الواقع والزم���ن ومل يعد تطبيقها ممكنًا 
مث���ل "العمل حق تكفل���ه الدولة". بالطبع هن���اك الكثري من امل���واد املتعلقة باحلريات 
حتدي���دًا اأبع���د ما يكون عن تطبيقها يف الواقع العمل���ي، فهناك بون �ضا�ضع بني حريات 
يقرره���ا الد�ضتور، ووقائع دولة اأمني���ة ع�ضكرية  تتحكم يف كل �ضيء يف حياة مواطنيها 
وحمكوم���ة بقوان���ني للطوارئ، مما نتج عن���ة انتفا�ضة بجميع فئاته���ا العمرية من اأهل 
اجلنوب وذلك لتدارك ما ميكن اإدراكه من ال�ضيا�ضة التع�ضفية والق�ضرية امل�ضتخدمة 
�ضد اأبن���اء اجلنوب و�ضن احلروب �ضد اأبناء �ضعده واأبناء اإبني، فكانت تلك املقدمات 

من الأ�ضباب الرئي�ضية لقيام ثورة فرباير ال�ضبابية.
وعليه فاإن���ه يتوجب على النخبة ال�ضيا�ضية واأع�ضاء جلنة �ضياغة الد�ضتور اجلديد 

تايف كافة الأخطاء والعيوب التي وقع فيها النظام ال�ضابق.
اإن هناك  حريات كثرية تتعلق بدور املجتمع املدين يف ظل العوملة احلالية وحرياته 
وحركت���ه، فاملجتمع امل���دين اأ�ضبح ميثل حكومة موازية تراق���ب وتر�ضد حركة املجتمع 
وحقوق���ه يف مواجهة ال�ضلط���ات القائمة، كما اإنه متداخ���ل يف مو�ضوعات �ضتي متعلقة 
بحق���وق الأفراد وحرياتهم، مل يعالج الد�ضتور اأي�ضًا حقوق املجتمع فيما يتعلق باإحكام 
وفاعلي���ة اأمور اأ�ضبحت متثل �ضمات اأ�ضا�ضية يف املجتمعات املتقدمة احلديثة مثل مبداأ 
ال�ضفافي���ة الكامل���ة، واملحا�ضبية الدقيقة عن كافة امل�ضروف���ات، وامل�ضاءلة، واملراقبة، 

وهذه كلها متثل حقوقا اأ�ضا�ضية من حقوق ال�ضعوب يف مواجهة ال�ضلطات.
حيث يرى املوؤمنون بالدميقراطية الت�ضاورية اأن مبداأ »حكم الأغلبية« هو �ضكل هزيل 
)كاريكات���وري( للدميقراطية، ولي�ضت هي يف حقيقته���ا اإذ اأن املمار�ضة الدميقراطية 
تقوم على املنطق واحلجة وتلتزم بالت�ضاور بني الفرقاء والف�ضائل امل�ضاركة يف العملية 
ال�ضيا�ضي���ة، كم���ا اأنها تعرب عن م�ضال���ح ال�ضعب احليوية ولي�ض جم���رد احل�ضول على 
اأغلبية اأ�ضوات الناخبني وال�ضتحواذ على ال�ضلطة، بالإ�ضافة اإىل ذلك فالدميقراطية 
احلقة لها اأخاقياتها الداخلية )اخلا�ضة( التي تتطلب توفري احلماية الد�ضتورية لكل 
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احلقوق واحلري���ات الفردية واجلماعي���ة، مبعنى اأن الدميقراطي���ة الت�ضاورية تفر�ض 
القي���ود الد�ضتوري���ة ملنع ا�ضتب���داد الأغلبية وانتهاكها حلقوق جمي���ع املواطنني وخا�ضة 
اجلماعات املهم�ض���ة، ولذلك تكتب الد�ضاتري يف اإطار ه���ذه الروؤية )الإن�ضان باعتباره 
اإن�ضان���ًا ل���ه احلق يف احلياة مادام قد اأت���ى اإليها، فمن حقه اأن تكون ل���ه اأر�ض ينت�ضب 
اإليه���ا "حق اجلن�ضية"، واأن يكون اآمن���ًا فيها ميار�ض حرياته وحقوقه دون خوف(، كما 
اأن حتقيق الوحدة الوطنية على اأر�ض الواقع ي�ضتلزم يف املقام الأول اتخاذ كل التدابري 
لوق���ف النتهاك���ات اجل�ضيمة التي يتعر�ض له���ا اأهل اجلنوب واجلماع���ات الأخرى يف 
حقوقهم وحرياتهم، وتر�ضيخ امل�ضاواة الكاملة بني كل املواطنني وفئات املجتمع اليمني 

املتعدد بها يف اآن واحد.
وهذا اأمر �ضروري لل�ضام الجتماعي، واأجزم اأي�ضًا اأن مبادئ ال�ضريعة الإ�ضامية 
تعلي من الكرامة الإن�ضانية واأ�ضا�ضها امل�ضاواة املطلقة بني كل بنى الب�ضر، كما اأن تزيني 
»كتاب الد�ضتور« بعبارة الوحدة الوطنية )والتي تعنى وحدة مكونات اجلماعة الوطنية( 
بعدم���ا تخلخل���ت دعائمها على مدى ال�ضنوات املا�ضي���ة، ودون اللتزام اليومي باتخاذ 
التداب���ري الد�ضتورية حلمايتها، ل يجعل من ن�ض الد�ضتور اإل »اأكذوبة مف�ضوحة« اأمام 
ال�ضم���ري الوطني، وال�ضمري العاملي، بل ويعر�ض الوطن خلطر داهم يف منطقة ملتهبة 
تت�ضظ���ى جمتمعاته���ا بعوامل عدة اأهمها افتق���اد العي�ض امل�ضرتك املبن���ى على العدالة 
وقب���ول الآخر. اإن الد�ضت���ور اليمني  ب�ضكله احل���ايل يحتاج اإىل تغي���ري اأ�ضا�ضي لتتنقل 
اجلمهوري���ة اليمنية من دولة �ضمولية بريوقراطي���ة اأمنية، اإىل دولة دميقراطية ت�ضعى 
للتقدم واحلداث���ة واحلريات القت�ضادي���ة وال�ضيا�ضية والديني���ة وال�ضفافية وامل�ضاءلة 
وال�ض���ام والرخاء والتنمية. اأعتقد اأنه من ال�ضروري و�ضع �ضمانات د�ضتورية وا�ضحة 
ال�ضياغ���ة حلقوق وحري���ات كل املواطنني والتاأكي���د �ضمن هذه املب���ادئ على امل�ضاواة 

املطلقة اأمام القانون ومنع كل �ضور التمييز. 
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المبحث الثاني 
الحقوق والحريات الفردية والجماعية

يف تعريف احلق واحلرية من الناحية اللغوية والقانونية والفقهية، وم�ضى على هذا 
يف اأغل���ب التعريفات، حيث عّرف���ت احلرية باأنها "املحُكنة العامة الت���ي يقررها ال�ضارع 
لاأف���راد بحي���ث جتعلهم قادرين عل���ى اأداء واجباتهم وا�ضتيف���اء حقوقهم  واختيار ما 
يجلب املنفعة ويدراأ املف�ضدة دون اإحلاق ال�ضرر بالآخرين"، فهو يرى اأن احلرية لي�ضت 
ع���ني الفع���ل بل هي املكنة املتواف���رة للمكلف بحيث جتعله قادرًا عل���ى الفعل اأو الرتك، 
فه���ي و�ض���ف لإرادته اإذا كانت خالي���ة من القيد والإكراه الذي يدفع���ه للفعل اأو الرتك 
ب���اأي اجتاه، ويف حك���م احلرية، يحُرى اإن احلرية مبفهومها املج���رد عن الإ�ضافة، تكون 
كاملباح الذي يت�ضاوى فيه الفعل والرتك، اأما اإذا قيّدت وو�ضفت بو�ضف، كحرية الراأي 
اأو حرية التعبد اأو احلريات ال�ضيا�ضية الأخرى، فينتقل اأ�ضل ت�ضريعها بح�ضب الو�ضف 
اأو القي���د ويرتبط حكمها مبا يقرتن معها يف نف����ض املكلف من مق�ضد عمًا باحلديث 

الأ�ضل اإمنا الأعمال بالنيات.
وم���ن هذه احلق���وق واحلريات الفردي���ة واجلماعية، هناك حق���وق اقت�ضادية مثل 

امللكية اخلا�ضة، وحرية العمل والإنتاج، واملناف�ضة، والأ�ضواق احلرة ..الخ .
وهناك حق���وق �ضيا�ضية مثل الأم���ان، وامل�ضاواة، وامل�ضارك���ة، والعدالة، والتظاهر، 

وحق تكوين الأحزاب، والتجمع ال�ضلمي ..اإلخ .
وهن���اك حقوق اجتماعية تتعلق بال���زواج والأ�ضرة، واحلي���اة، والتجن�ض، وال�ضمان 

الجتماعي ..الخ
وهناك حريات تتعلق بالفكر والوجدان وال�ضمري والعقيدة والراأي والتعبري..

والكث���ري من احلقوق واحلريات املتع���ددة التي تن�ض عليه���ا الد�ضاتري احلديثة يف 
املجتمعات الدميقراطية.
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وال�ض���وؤال، م���ا هو موقع ه���ذه احلقوق واحلري���ات وغريها من د�ضت���ور اجلمهورية 
اليمني���ة  احلايل وما ي�ضتلزم من �ضمان اجتماعي الد�ضتور القادم لبيان تلك احلقوق 
وكفال���ة حق الف���رد واجلماعة يف ممار�ضته���ا ب�ضكل دميقراطي بح���ت، و�ضن القوانني 

الكفيلة ملنع التعر�ض لتلك احلقوق وامل�ضا�ض بها من الغري؟.

المبحث الثالث :
المضامي�ن المطلوب�ة في الدس�تور الق�ادم فيما 
يخص حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية: 

اأواًل: ل ب���د م���ن و�ضع منظوم���ة ت�ضريعية متكاملة حتتوي على بي���ان تف�ضيلي لتلك 
احلقوق واحلريات وت�ضمل اأي�ضًا على منظومة تنفيذية لتلك الن�ضو�ض، وذلك لتفادي 
الأخط���اء ال�ضابقة، وبالتايل فاإن التكاء عل���ى الن�ضو�ض دون الأفعال قد ياأذن بدخول 

النظام ال�ضيا�ضي اليمني مرحلة ما ميكن ت�ضميته ب��ضرعية الا�ضرعية.    
ثاني��ًا : اأن تق���وم بو�ض���ع ذل���ك الد�ضت���ور هيئ���ة قومية ت�ض���ارك فيه���ا كل الأحزاب 
واملوؤ�ض�ض���ات القومية وال�ضخ�ضيات الوطنية والنقاب���ات والنقابيني ومنظمات املجمتع 
امل���دين ومنظمات حقوق الإن�ضان، اأي اأن الد�ضت���ور القادم ل تقوم به جهة واحدة ذات 
ل���ون واح���د وفقًا ملا جاء يف برنامج ذلك اللقاء من حي���ث املتحدثني واملعقبني، هذا اأن 

كنا نريد د�ضتورًا يرتا�ضى ويتوافق عليه اجلميع.
ثالث��ًا : اأن ل يك���ون الد�ضت���ور حكرًا عل���ى ال�ضلطة  فح�ضب؛ بل يج���ب اأن ينطلق من 
دولة املواطن���ة واحلريات وامل�ضاواة القانونية والق�ضائي���ة، يت�ضاوى فيه املواطن يف كل 
احلق���وق والواجب���ات منطلقًا يف ذلك م���ن مناق�ضة كل بنود الد�ضتور ب���دءًا من رئا�ضة 
الدول���ة رئا�ضي���ة كانت اأم برملانية، راأ�ض���ًا واحدًا اأم جمل�ضًا لل�ضي���ادة، يريح النا�ض من 
مطالب���ات الأقالي���م، دولة للقان���ون اأم دولة للح���زب، د�ضتور يق���ن التعددية احلزبية 
نع ويحُحظر في���ه التمايز العرقي  والدميقراطي���ة منهج���ًا وحي���دًا للدولة القانوني���ة، وميحُ
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والدين���ي، يحتكم فيه احلاكم واملحكومني اإىل حك���م القانون كما تطبق املحاكم جميع 
ن�ضو�ض���ه، وين�ضاع له اجلميع من راأ�ض الدولة اإىل اأ�ضغر موظف يف احلكومة، د�ضتور 
ينظ���ر يف ا�ضتق���ال حقيقي للق�ضاء اإداري���ًا وماليًا ووظيفيًا، لي�ض في���ه تدخل ول يقبل 
في���ه ذلك، ق�ضاة م�ضتقل���ون فعًا وبا اأدنى ارتباط باحلزب احلاك���م اأيًا كان، د�ضتور 
ينظر للقوانني املنظمة باعتباره���ا قوانني مكملة ومنظمة للحريات واحلقوق ل يبت�ضر 
فيه���ا احل���ق الد�ضتوري ول يه���در، واإمنا قانون ينظم احلقوق فق���ط ل يتقول عليها ول 
ي�ضادرها حيث ل يتعدى امل�ضرع القانوين حدود الد�ضتور ويحتكم يف معايريه للمبادئ 
نتها املواثيق الدولية والأعراف الدولية. هذه هي الأ�ض�ض لو�ضع د�ضتور  والأ�ض�ض التي قنَّ
ق���ادم اأن كنا ج���ادون يف و�ضع د�ضتور يرتا�ضى عليه كل النا����ض، فاإذا كنتم ترون ذلك 
فعليك���م اأن تعلن���وا وتعل���ن ال�ضلطة احلاكم���ة اأن الد�ضتور القادم حق لك���ل النا�ض، واأن 
ت�ضرعوا بالتوافق مع الأحزاب والهيئات امل�ضار اإليها �ضابقًا لختيار جلنة قومية لو�ضع 

د�ضتور جديد جتيزه هيئة تاأ�ضي�ضية.
رابع���ًا: تتطل���ب املرحلة القادمة وعي���ًا كامًا بالتطور الد�ضت���وري ال�ضابق والاحق 
بحي���ث يكون الد�ضتور تقنينًا اأمينًا للمراح���ل ال�ضابقة، وما نتج عنها من مبادئ حتمي 
احلق���وق واحلريات والد�ضتور القادم لي�ض عملية فهل���وة اأو انتهاز للفر�ض اأو ان�ضياعًا 
لاأغلبية امليكانيكية؛ واإمنا يجب اأن ينظر اإىل الد�ضتور باأنه عمليه متكاملة واأن يو�ضع 
ليحم���ي الأقليات العرقية التي حتت���اج للحماية، وعلى افرتا����ض اأن من باحلكم اليوم 
�ضيك���ون غ���دًا يف املعار�ضة، واحلاكم الي���وم �ضيكون املحكوم غدًا، ل���ذا ل بد من تخري 
املعاي���ري حتى  ل يكون عر�ضة للتبدي���ل اأو الإلغاء، وليكون هو بحق لكل النا�ض يدافعون 
عنه ويلتزمون مب�ضامينه، والد�ضتور ينطلق من مبداأ املواطنة وامل�ضاواة وعدم التمييز 
وا�ضتقال الق�ضاء. والرقابة على الد�ضتور حمكمة كانت اأم هيئه تراقب �ضن القوانني 
ومدى مواءمتها للد�ضتور وللمعايري واحلقوق التي تن�ض عليها، والد�ضتور يجب اأن ينبني 
عل���ى التعددية احلزبية والدميقراطية واحل���ق املت�ضاوي يف اكت�ضاب احلقوق واللتزام 
بالواجبات وينبني على الدولة القانونية وحكم القانون وان�ضياع كل �ضخ�ض يف الدولة 
طبيع���ي كان اأم معنوي رئي�ضًا كان اأم مروؤو�ضًا عاديًا اأم مواطنًا؛ ل�ضيادة حكم القانون. 
والق�ض���اء امل�ضتقل يتطلب اأن يكون م�ضتق���ًا يف كل نواحيه الإدارية واملالية والقانونية، 
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والقا�ض���ي في���ه ل يخ�ضع لأي تدخل من اأي جهة كان���ت، ول يخ�ضع فيه للع�ضف كالنقل 
والتخطي يف الرتقية اأو الإكراه على ال�ضتقالة اأو ترك الوظيفة، وهم ق�ضاة غري قابلني 
للف�ض���ل اأو العزل اإل لف�ضاد مايل اأو حتيز، وبعد خ�ضوعه للم�ضاءلة الإدارية والقانونية 
لإثب���ات ذلك ما دام ي���وؤدي وظيفته وفق هذه املعايري، ول يح���ال للمعا�ض ما دام قادرًا 
على العط���اء، والد�ضتور تنظمه القوانني ومن ثم ل يجوز للم�ضرع الوطني اأن ي�ضع من 
القوان���ني ما يقيد احلق���وق املكفولة بالد�ضتور، واإمنا علي���ه اأن ينظم هذه احلقوق دون 

اأي تغول اأو اإهدار لها ول يحق له ابتداع اأ�ضياء ت�ضيف اأو تعدل يف املواد الد�ضتورية.

خ�ات�مة:
الإن�ض���ان اأ�ضا����ض اهتمام �ضائ���ر النظم ال�ضيا�ضي���ة والقانوني���ة والجتماعية، ومنه 
انبعثت تلك الأنظمة ملا وهبه اهلل من عقل وقدرة على العمل، ومن اأجله وجدت حلمايته 
و�ض�م���ان تط���وره  وا�ضتمرار اجلن����ض الب�ضري، وه���ذا الإن�ضان ذو العق���ل املبدع يعي�ض 
يف جم���تم���ع حتكم���ه قوانني �ضماوية وقوان���ني و�ضعية يف اإطار م���ن النظم الجتماعية 
وال�ض�يا�ضية جت�ضده���ا الدولة ب�ضلطاتها ونظمها، وترتب على ذلك اأن م�ضكلة احرتامه 
حلقوق الآخرين مل تعد امل�ضكلة الأ�ضا�ضية، لأن الدولة مبا متلك من �ضلطات قادرة على 
اأن جتربه على ذلك، لذلك فاإن اأهم م�ضاكله الجتماعية والقانونية يف الوقت احلا�ضر 
ه���ي تلك التي تبح���ث يف �ضمان حقوق الف���رد الذي اأ�ضبح �ضعيف���ًا يف مواجهة الدولة 
القوي���ة ب�ضلطاتها وو�ضائل القهر التي متلكها، من هنا ظهرت درا�ضات حقوق وحريات 
الفرد والتي تعد من اأهم الدرا�ضات نظرا لتعلقها بكيان الفرد وحياته، ول يجوز تنقيح 
اأو تعديل تلك الن�ضو�ض، اإل اإذا كان ذلك التنقيح يعطي مزيدا من ال�ضمانات للحقوق 

واحلريات �ضواء كانت فردية اأم جماعية.
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كيفية تعزيز الحماية القانونية
بالعملية القانونية في اليمن

المحامي/ 
محمد صالح سعيد بامحيسون
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ب���داأ الدكتور عبد الوهاب �ضم�ضان احلديث بالإ�ض���ارة اإىل اأن الق�ضية اجلنوبية مل 
تب���داأ يف العام 1994، بل يف الع���ام 19990، اأي بعد الوحدة مبا�ضرة، حيث اتفق طرفا 
اتفاقية الوح���دة على الخذ باإيجابيات ال�ضطرين، والتخلي ع���ن �ضلبياتهما، اإل اأن ما 
ح���دث هو التوج���ه لإلغاء كل ما يف ال�ضط���ر اجلنوبي، قبل اأن تب���داأ مرحلة الت�ضفيات 

اجل�ضدية والغتيالت ال�ضيا�ضية لقياديي اجلنوب.
واأبدى تفاوؤًل مبا يجري يف موؤمتر احلوار ل�ضببني، الأول وجود عدد غري قليل ممن 
و�ضفه���م بالكوادر وال�ضخ�ضيات اجليدة، والثاين لأن املتحاربني تو�ضلوا غلى اجللو�ض 

على طاولت احلوار بدًل عن احلرب، وهذه مقدمات اإيجابية لبناء دولة.
وق���ال اأن الدولة اختفت، ومل يع���د لها اأثر يف الوجود، م�ضتغربًا احلديث عن الدولة 
الغائبة، وهو ما يعيق بناء دولة حقيقية، لأن الدولة ينبغي اأن يتم العرتاف اأوًل بغيابها 
من اأجل اإيجادها، م�ضريًا اإىل �ضرورة اعتبار القبيلة قوة ينبغي التعاطي مع وجودها.

واأ�ضاف اأن موؤمتر احل���وار لعب دورًا يف تقريب وجهات النظر، وحتقيق امل�ضاحلة 
ب���ني املتحاورين الذي���ن ميثلون الأحزاب ال�ضيا�ضية وال�ضباب وامل���راأة، وهو الدور الذي 

�ضيظل ناق�ضًا وغري مكتمًا حتى الو�ضول اإىل الدميقراطية.
وحت���دث عن مفهوم الدميقراطية، م�ضتغرب���ًا اأن يتم احلديث عن ن�ضو�ض قانونية 
جام���دة ل حتق���ق الدميقراطية، مطالبًا بتفعيل هذه الن�ضو�ض م���ن اأجل الو�ضول اإىل 

مفهوم واقعي وملمو�ض للدميقراطية.
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وق���ال اإن العملي���ة الدميقراطي���ة يف اليمن حتى ترتاج���ع الأح���زاب ال�ضيا�ضية عن 
التقا�ضم، مطالبًا بالتفاهم حول امل�ضالح العامة للمجتمع والأحزاب والقوى ال�ضيا�ضية 
واملجتم���ع ال���دويل مب���ا ل يوؤثر عل���ى احلقوق واحلري���ات العام���ة، موؤك���دًا اأن احلقوق 

واحلريات هي ال�ضامن الوحيد حلدوث الدميقراطية.
و�ض���دد على �ضرورة الن����ض على احلماية القانونية للحق���وق واحلريات ا�ضتنادًا اإىل 
املواثي���ق الدولية، ووجود موؤ�ض�ضات واأجهزة الدولة التي ترعى وحتمى هذه احلقوق، واأن 

تكون الن�ضو�ض القانونية الراعية لهذه احلقوق جادة ول تتعار�ض مع املواثيق الدولية.
وحت���دث حممد علي اأحمد عن ورقة العم���ل التي �ضارك بها يف املوؤمتر حول مفهوم 
الدميقراطي���ة ومراح���ل تطوره���ا، م�ض���ريًا اإىل اأنها ج���اءت كتلبية لرغب���ات ال�ضعوب 
الطاحم���ة للتحرر من ال�ضتبداد، وتق���وم على مفهوم حماية احل���ق، وتنظيمه وكيفية 

ممار�ضته واإنزال العقاب مبن ينتهك هذا احلق.
وذكر اأن حماية احلقوق واحلريات تقوم اأوًل على احلماية الت�ضريعية امل�ضتمدة من 

الد�ضتور، ثم احلماية الق�ضائية، ويف الأخري تاأتي حماية الراأي العام.
وقال اإن الد�ضت���ور هو املنظم للعملية الدميقراطية، واآلية ممار�ضتها، تكمن اأهمية 
الد�ضت���ور يف اأنه يتم اإع���داده من قبل هيئات متثل خمتلف الأطي���اف الوطنية، ثم يتم 

عليه ال�ضتفتاء ال�ضعبي املبا�ضر من قبل ال�ضعب.
وحت���دث عن اآلي���ة �ضياغ���ة القوان���ني وتف�ضيلها للحق���وق واحلري���ات املذكورة يف 

الد�ضتور، والهيئات القائمة على الت�ضريع وتنفيذ الت�ضريعات.
وطال����ب ب�ضرورة اإن�ض����اء ق�ضاء م�ضتقل، وت�ضكيل جلن����ة د�ضتورية م�ضتقلة تعمل 
عل����ى حماية الق�ضاء والت�ضريع����ات، و�ضدد على اأهمية دور ال����راأي العام يف حماية 

احلقوق واحلريات.
وق���دم حممد �ضالح ورقة العمل اخلا�ضة التي اأعدها �ضامي العمودي، وكانت حول 

تعزيز احلماية القانونية يف العملية الدميقراطية.
وذك���رت الورق���ة اأن امل�ضكل���ة احلقيقية يف الواق���ع ال�ضيا�ضي والجتماع���ي اليمني، 
لي�ض���ت فقط من منظور حقوقي؛ واإمنا ه���ي ذات �ضعوبات وتعقيدات مرتابطة بعوامل 
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اجتماعي���ة يف بناء املجتمع اليمن���ي وكذلك ارتباطها بامل�ضك���ات القت�ضادية، واأزمة 
حتقيق التنمية للمواطن اليمني، والرفاهية املعي�ضية اأ�ضوًة باملواطنني بالدول املجاورة، 
فمن���ذ ن�ضوء النظام اجلمهوري، مرورًا بتحقيق الوحدة وحرب �ضيف 94 انتهى بتوقيع 
املب���ادرة اخلليجية، بالتخل���ي عن ال�ضلطة؛ ما زال يعي�ض ه���ذا املجتمع حتت م�ضكات 
ع���دم توف���ري مقومات البني���ة التحتية، وتوفري التاأم���ني ال�ضح���ي ومتطلباته وحاجاته 
املعي�ضية، والواقع املرير الذي يعانيه املواطنون بعدم توفري املاء والكهرباء، هذه الأزمة 
ل يتم النظر اإليها وفقًا للمنظور القانوين حقوقيًا، فقط اإمنا مراعاة حقيقة، وارتباط 
ال�ض���راع الجتماعي، والجتاه نحو التغيري بني فئات املجتمع املت�ضارعة، وغايتها من 
حتقي���ق هذا التغي���ري، ودرا�ضة اأ�ضباب الت�ض���ارب والتباين لكل فئة م���ن فئات املجتمع 
اليمن���ي، والتوجه نح���و تقلي�ض الفروق احلا�ضل يف تركيب���ة املجتمع اليمني من خال 
حتقيق الرخاء القت�ضادي والرفاه���ة املعي�ضية جلميع فئات املجتمع، وحتقيق العدالة 

الجتماعية هو الأ�ضا�ض والهدف من فكرة النظام والدولة حقيقة وحكمًا.
واأيدت الورقة هذه الفكرة لأنها ت�ضاعد ب�ضكل ديناميكي على التحول الدميقراطي، 
وا�ضتكم���ال بناء مقومات دولة القانون، واجتاه جميع فئات املجتمع بعد حتقيق التنمية 

ال�ضاملة والتي حتقق نتائج اإيجابية يف العملية الدميقراطية وال�ضيا�ضية يف اليمن.
وع����اد الدكتور فوؤاد ال�ضاحي للت�ض����اوؤل حول اإمكانية بناء دولة دميقراطية يف 
جمتم����ع قبلي، م�ضريًا اإىل تواطوؤ الأحزاب ال�ضيا�ضية يف انتخابات 1997 مع القوى 
التقليدي����ة النافذة يف املخالفات التي قامت بها، واعرتافها بوجود اأكرث من مليون 
ناخ����ب تقل اأعمارهم ع����ن 18 عام، ثم فتح باب النقا�ضات الت����ي بداأ الدكتور عبد 
الب����اري دغي�ض رئي�ض فريق العدالة النتق����ايل يف موؤمتر احلوار الوطني باحلديث 
عن التعاطي مع الواقع وم�ضكاته الجتماعية، م�ضريًا اإىل اأن اأ�ضهر ق�ضية اعتداء 
حدث����ت يف موؤمتر احلوار نف�ض����ه مت حلها بالعرف القبلي، اإ�ضاف����ة اإىل العديد من 

الق�ضايا ذات الطابع امل�ضابه.
وذك���ر اأنه ل ميك���ن التعاطي مع القبيل���ة اإل كن�ضيج اجتماعي موج���ود، وتقبل هذا 
الواق���ع من اأجل تغي���ريه، متعر�ضًا اإىل ال�ضعوبات التي تعرت����ض اإ�ضدار قانون للعدالة 
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النتقالية وت�ضمينه للعدال���ة اجلنائية، وهو الأمر الذي مل يكن ممكنًا، وب�ضببه تو�ضل 
اجلمي���ع اإىل التفاق ال�ضيا�ضي، والب بتاأ�ضي�ض دول���ة بطريقة يتم فيها تفويت الفر�ضة 

على القوى التقليدية ل�ضتعادة نفوذها.
وانتق����د اأم����ني املقط����ري وكي����ل وزارة الإدارة املحلي����ة ت�ضمية املجتم����ع اليمني 
بالإجم����اع باملجتمع القبلي، حي����ث ل تتواجد القبيلة اإىل يف بع�ض املناطق، يف حني 

ل تتواجد يف اأغلب املناطق.
و�ض���دد املقط���ري اإن الامركزي���ة تفكك البن���ى التقليدية، واأن هن���اك قبول وا�ضع 

مل�ضاألة الفيدرالية اأو على الأقل نظام احلكم املحلي كامل ال�ضاحيات.
وع���اد ال�ضاح���ي للتاأكيد عل���ى اأن املعطيات املحلية ل ت�ضنع الق���رار وحدها، واأن 
اليمني���ني لي�ضوا وحدهم الأطراف املعنية وحدها، واأمام هذا الواقع طالب باملزيد من 

الجندة الوطنية لتكون هي املت�ضدرة يف احلوار ال�ضيا�ضي.
املحامي علي الأ�ضودي طالب بحماية العملية الدميقراطية من خال �ضن القوانني 
والت�ضريع���ات وال�ضمانات الد�ضتورية، وقال اإن الدميقراطية حق اأ�ضيل لل�ضعب، و�ضدد 
عل���ى اأهمي���ة وجود ق�ض���اء م�ضتقل، لأنه ل ميك���ن اأن يوجد نظ���ام دميقراطي من دون 

ق�ضاء م�ضتقل يت�ضمن حماكم د�ضتورية واإدارية.
وعق���ب الدكت���ور عبد الوه���اب �ضم�ضان على النقا�ض���ات باأن من الظل���م القول باأن 
القبيلة متخلفة، داعيًا اإىل اإيجاد دولة حقيقية من اأجل اأن تتخلى القبيلة عن اأعرافها 

وتدخاتها يف ال�ضاأن ال�ضيا�ضي.
ويف ورقته���ا حول العدال���ة النتقالية اإن مفهوم العدال���ة النتقالية، يثري الكثري من 
اجل���دل باعتباره مفهومًا جديدًا على املجتمع اليمني، اإذ اأنه دائمًا ما يبدو ملتب�ضًا مع 
العدال���ة التقليدية واملتع���ارف عليها، والعدالة النتقالية تت�ضابه م���ع العدالة التقليدية 
يف اإرج���اع احلق اأو بع�ض احل���ق اإىل اأ�ضحابه "املنتهك حقهم" لأي �ضبب من الأ�ضباب 

ال�ضيا�ضية، وتو�ضف العدالة النتقالية لكونها حتدث اأثناء النتقال:
تغيري نظام احلكم.  -

النتهاء من حرب اأهلية اأو �ضراعات �ضيا�ضية " حالة حرب اإىل حالة �ضلم ".  -
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النتقال من نظام قمع وا�ضتبداد اإىل نظام دميقراطي.  -
تغيري حاكم ما لنظام حكمه با�ضتبداله �ضيا�ضة النغاق اإىل �ضيا�ضة النفتاح.  -

وتتم ه���ذه العملي���ات النتقالية وفقا لآلي���ات كالإ�ضاحات وك�ض���ف احلقيقة جرب 
ال�ضرر ل�ضحايا النتهاكات  وتخليد الذاكرة واللجوء للعدالة اجلنائية.

وقال���ت اإن العدالة النتقالية لي�ض لها تعري���ف وا�ضح وحمدد، اإل اأن الأمم املتحدة 
اأ�ض���ارت اإىل اأن  العدالة النتقالية ه���ي: "جمموعة التدابري الق�ضائية وغري الق�ضائية 
الت���ي قام���ت بتطبيقها دول خمتلفة من اأج���ل معاجلة ما ورثته م���ن انتهاكات ج�ضيمة 
حلق���وق الإن�ض���ان. وتت�ضّم���ن هذه التداب���ري املاحق���ات الق�ضائية، وجل���ان احلقيقة، 

وبرامج جرب ال�ضرر واأ�ضكال متنّوعة من اإ�ضاح املوؤ�ض�ضات".
ويف �ضبي���ل ذلك تق���ّدم العدالة النتقالية اعرتافًا بحق���وق ال�ضحايا، وت�ضّجع الثقة 
املدني���ة، وتقّوي �ضيادة القانون والدميقراطية، وذكرت اأن الأهداف الأ�ضا�ضية للعدالة 

النتقالية تتمثل يف عدم تكرار النتهاكات، واإجراء امل�ضاحلة الوطنية.
واأك���دت على �ضرورة خ�ضوع النتهاكات التي وقع���ت على الن�ضان يف اليمن لآليات 
العدال���ة النتقالية، على اأن تتم املعاجلة وفقا لاآلي���ة التي تتنا�ضب وحجم النتهاكات 
والف���رتة الزمني���ة لوق���وع النتهاك مب���ا ي�ضمن عدم تكراره���ا م�ضتقب���ًا، ومبا يحقق 

م�ضاحلة وطنية بني اأطراف ال�ضراع.
اإل اأنه���ا اأو�ضح���ت اأن اآلي���ات العدالة النتقالي���ة ملعاجلة انتهاكات حق���وق الن�ضان 
وحدها ل تكفي يف دولة كاليمن نظرًا لتعقيداتها، حيث ما زال منتهكو احلقوق يتمتعون 
باحل�ضان���ة وي�ضيطرون على ثروة الباد، ناهيك ع���ن قيادتهم الفعلية للقوات الأمنية 

والع�ضكرية، وامتاكهم الأ�ضلحة اخلفيفة والثقيلة وامللي�ضيات امل�ضلحة.

>>>
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كيفية تعزيز الحماية القانونية للعملية 
الديمقراطية في اليمن

الدكتور/ عبدالوهاب شمسان
كلية الحقوق جامعة عدن
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يع���دحُ مفهوم التحول الدميقراطي من اأكرث املفاهيم �ضيوعًا يف الوقت الراهن �ضواًء 
على امل�ضتوى الأكادميي اأو ال�ضيا�ضي. وهو ي�ضري اإىل عملية النتقال اأو التحول يف نظام 
احلك���م، حي���ث توؤكد التج���ارب املحُقارنة للتح���ول الدميقراطي يف العامل عل���ى اأن هذه 

العملية ل ت�ضري يف اجتاه واحد.
وه���ذا يعني اأنه، ويف بع����ض احلالت يف�ضي التح���ول اإىل تاأ�ضي�ض نظم دميقراطية 
م�ضتق���رة جت�ضد ما يعرف بعملية تر�ضيخ الدميقراطية، بينما يف حالت اأخرى حت�ضل 

ردة فعل اأو انتكا�ضة ميكن اأن تقود اإىل ظهور نظم ت�ضلطية جديدة.
يف الوقت نف�ضه اأي�ضًا، جند اأن عملية التحول الدميقراطي تتمخ�ض عن ظهور نظم 
�ضيا�ضي���ة متداخلة جتمع بدرج���ات متفاوتة واأ�ضكال خمتلفة ب���ني بع�ض �ضمات النظم 

الدميقراطية وبع�ض �ضمات النظم غري الدميقراطية.
وعن���د اإ�ضقاطن���ا ملا مت الإ�ضارة اإلي���ه اأنفًا على واقع دول الربي���ع العربي �ضيتبني لنا 
اأن فر����ض التحول الدميقراطي تكون اأي�ض���ر واحتمالت جناحها اأكرب يف حالت الدول 
الأك���رث جتان�ض���ًا اأي التي ل تعاين م���ن انق�ضامات جمتمعية  حادة، وتك���ون قادرة على 
احتكار حق املمار�ضة وال�ضتخدام امل�ضروع للقوة وبالتايل فر�ض �ضيطرتها على اإقليمها.

م���ن ذلك ن�ضتطيع القول اإن التحول الدميقراط���ي يف اجلمهورية اليمنية من   



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 331مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

الأهمي���ة مبكان اأن مير عرب تقلي�ض التاأث���ريات ال�ضلبية لانتماءات العرقية، الدينية، 
الطائفي���ة، القبلي���ة، واحلزبي���ة وغريها. اإىل جان���ب العمل وب�ضكل حثي���ث على تعزيز 
وتطوي���ر اأجهزة الدول���ة وموؤ�ض�ضاتها التي تعاين من ال�ضعف، مم���ا يجعلها قادرة على 

القيام بوظائفها بفاعلية وكفاءة.
وميكن القول هن���ا اإن التحول �ضيكون اأمرًا مقبوًل ومرحبًا به خا�ضة واأنه ي�ضتجيب 
مل�ضال���ح ال�ضعب، وي�ضته���دف م�ضلحة الإن�ض���ان اليمني وحقوقه وحريات���ه، وبالتاأكيد 
ف���اإن هناك عوام���ل مو�ضوعية واأخرى ذاتي���ة لتحقيق التح���ول الدميقراطي، والعامل 
الذات���ي �ضي�ضتفيد من البيئة الدولية الداعمة واملوؤازرة لهذا التحول، ول اأظن اإن اأحدًا 
�ضيعار����ض التحول، اإل الذين ل يوؤمنون ب�ض���رورة التغري والتطور ويربرون بقاء الأمور 

على حالها لأ�ضباب وم�ضالح اأنانية �ضيقة. 
ول نن�ض���ى هنا الدور الذي ميكن اأن يلعبه املجتم���ع املدين، خا�ضًة واأن العاقة بني 
املجتم���ع املدين والدميقراطية هي عاقة تداخ���ل وترابط، فاملجتمع املدين ينتع�ض يف 
اإط���ار نظام دميقراطي، كما اأنه ي�ضكل يف الوقت نف�ضه ركيزة اأ�ضا�ضية لتحقيق التحول 

الدميقراطي وتر�ضيخ الدميقراطية على نحو ي�ضمن لها ال�ضتمرار وال�ضتقرار.
اإن تزاي���د اأهمي���ة تر�ضي���خ مبادئ �ضي���ادة القانون ف���رتة بعد اأخ���رى ي�ضهم وب�ضكل 
اأ�ضا�ض���ي يف اإيجاد الأ�ض�ض الر�ضينة لبناء املجتمع والدولة وبناء القت�ضاد وتدعيم، بل 
وتر�ضي���خ مبادئ احلكم الدميقراطي ال�ضالح )احلك���م الر�ضيد(. كما وتتزايد اأهمية 
تفعي���ل النظم القانونية يف جذب وا�ضتقرار روؤو�ض الأموال الأجنبية مع تزايد املناف�ضة 

على اجتذاب ال�ضتثمار الأجنبي.
وهن���ا يحُجمع الفقهاء والقانوني���ون وخرباء ال�ضيا�ضة عل���ى اأن اإدارة احلكم الر�ضيد 
واح���دة م���ن اأه���م الآليات الت���ي توؤمن حاج���ات املجتم���ع بك���ل جوانبه���ا القت�ضادية 
والجتماعي���ة والثقافي���ة، واأن م�ضاألة غياب احلكم اجليد وظه���ور احلكم الفا�ضد يتيح 
لاأف���راد اأن ياأخذوا مك���ان املوؤ�ض�ضات يف احتاد القرارات، ويربز ذلك من خال جملة 

من الظواهر، اأهمها: 
عدم تطبيق مبداأ �ضيادة القانون اأو حكم القانون.   -
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غياب قاعدة �ضفافية املعلومات اأو وجود قاعدة �ضيقة ل�ضنع القرار.   -
انت�ضار الف�ضاد والر�ضوة وانت�ضار اآلياتهما وثقافتهما وقيمهما.   -

�ضعف �ضرعية احلكام وتف�ضي ظاهرة القمع وهدر حقوق الإن�ضان وجتاوزها.   -
اخللط بني املال العام واملال اخلا�ض  وبني امل�ضلحة العامة وامل�ضلحة اخلا�ضة.   -

عدم الت�ضجيع على ال�ضتثمار والدفع اإىل الربح الريعي وامل�ضاربات.   -
ول تقت�ض���ر اأهمية النظ���م القانونية الفعالة على بناء اقت�ض���اد قوي؛ بل متتد تلك 
الأهمي���ة اإىل �ضم���ان بناء قي���م دميقراطية را�ضخ���ة، اإذ ترت�ضخ تل���ك الظواهر مبرور 
الزم���ن وتكون موازي���ة مع تر�ضيخ وتفعيل مب���ادئ �ضيادة القان���ون وب�ضطها على اإقليم 

الدولة كله دون جتزئة.
لذا ومن اأجل اإجناح �ضيادة القانون يجب اأن يكون هناك ات�ضاق وتوافق بني القواعد 
القانونية، فعلى الرغم من الإجماع على اأهمية �ضيادة القانون اإل اأن هناك قليلون هم 

الذين يدركون اأهميته واأثره يف كل جوانب بناء املجتمع والدولة.
وذلك من خال العمل على بلورة عنا�ضر واأوجه احلكم الر�ضيدي التي ميكن   

اإيجازها ب�ضورة مقت�ضبة يف الآتي:- 
دميقراطية حقيقية توفر امل�ضاركة ومتثيل ال�ضعب وحما�ضبة احلكومة.   -

ت�ضجي���ع وحماية حقوق الإن�ضان )مبوجب تعريفها يف العهود واملواثيق الدولية   -
واحرتام املعايري املعتادة وعدم التمييز(. 

احرتام حكم القان���ون واإدارة العدالة )كما يف الأطر القانونية واآليات النزاع   -
القانوين وحق التقا�ضي، وا�ضتقال الق�ضاة واملحامني(. 

ا�ضتقالية املجتمع املدين وفعالية دوره يف احلياة العامة.   -
اإدارة حكومي���ة �ضليم���ة وخا�ضة اإدارة الأم���وال العامة ووج���ود اإدارة حكومية   -

تت�ضم بالحرتافية واحليادية. 
�ضلطات غري مركزية حلكومة حملية فعالة ومب�ضاركة تامة من قبل املواطنني.  -
م���ن ذلك ميكن القول اأننا اليوم، ويف ظل انعقاد موؤمتر احلوار الوطني ال�ضامل يف 
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ه���ذه املرحل���ة احل�ضا�ضة التي تتزايد فيها اأهمية حتقيق من���و اقت�ضادي يف اليمن، لأن 
حتقي���ق هذا الهدف ي�ضتل���زم، بل ويتطلب تر�ضيخ �ضيادة مب���ادئ القانون، خا�ضة واأنه 
ق���د اأ�ضبح مفهوم �ضيادة القان���ون واحلكم الدميقراطي ال�ضال���ح مفهومني اأ�ضا�ضيني 
يف جم���ال التنمي���ة، ف���اإذا نظرنا من حولن���ا �ضنجد العدي���د من الربام���ج التي تهدف 
اإىل تطبي���ق وتعزيز �ضيادة القانون بع�ضها يتن���اول ق�ضايا حيوية للتحول الدميقراطي 

واحلكم الدميقراطي ال�ضالح يف اليمن.
ولن نكون مبالغني اإن قلنا اإن اأي حتول دميقراطي يف اليمن يجب اأن يلم�ض املواطن 

وجوده و�ضموله للنقاط التالية:
•  احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، خا�ضة واأن تنمية ثقافة حقوق الإن�ضان هي من 
اأح���د اأهم التحديات امل�ضرتكة التي تواج���ه املجتمعات يف مرحلة النتقال من 

ال�ضراع اإىل الدميقراطية.
الرئي�ضي  و�ضندها  الدميقراطي  التحول  عملية  اأ�ضا�ض  وهو  املدين،  •  املجتمع 
باعتب���اره احلام���ل لكل املتغ���ريات، فم�ضاهمته ب�ض���ورة اإيجابي���ة يف عمليات 

احلكم التي لها تاأثري يف حياة النا�ض تكت�ضب اأهمية كبرية. 
الق�ضوى خا�ضة يف ه���ذه املرحلة  اأهميت���ه  الد�ضت���وري، ويكت�ض���ب  •  التط���ور 

النتقالية من ال�ضراع اإىل التوافق يف الآراء.
واإمنا  الباد قوية؛  اأن تكون قوانني  لي�ض مهمًا فقط  الق�ضائية، وهنا  •  ال�ضلطة 
يج���ب اأن يكون لها اأي�ضًا ق�ض���اًء قويًا وم�ضتقًا قادرًا عل���ى تف�ضريها واإنفاذها، 

لأن وجود اإطار قانوين قوي يعد �ضرطًا اأ�ضا�ضيًا ل�ضلطة ق�ضائية م�ضتقلة.
•  �ضي���ادة القان���ون، وهنا ميكن التاأكيد عل���ى اأن �ضيادة القانون يعد عن�ضرًا 
حا�ضمًا يف اأي���ة ا�ضرتاتيجية تهدف اإىل بناء جمتمع م�ضتقر ومزدهر، ف�ضيادة 
القان���ون عادة ما ت�ضمل القان���ون والنظام، واحلكوم���ة ملزمة مبوجب قوانني 
وعدالة كفوؤة ومن�ضفة وم�ضاواة اأمام القانون، اللتزام بحقوق الإن�ضان وقبول 

حقوق وم�ضئوليات عامة ال�ضعب على حد �ضواء.
•  حقوق املراأة، فهي ن�ضف املجتمع كما يقال ولها ما للرجل من حقوق وحريات، 
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ولذا فم�ضاألة دعم حقوق املراأة يعد جزء ل يتجزاأ من دعم حقوق الإن�ضان.
وه���ذا معناه اأن القانون يحُعد  الأ�ضا�ض ال���ذي يت�ضكل من خال املجتمع اجلديد، بل 
والتعب���ري الأمثل على طبيعته بو�ضف���ه املعرب عن م�ضالح املجتم���ع املختلفة واملتباينة، 
ومن ذلك ميكن القول اأن اأهمية القانون تربز ل بو�ضفه اأهم مكون من مكونات احلكم 
الر�ضيد فح�ضب؛ بل لدوره يف تفعيل وجتذير منظومة احلكم الر�ضيد من خال حتقيق 

الإن�ضاف والعدالة وامل�ضاواة واحلرية وتكافوؤ الفر�ض. 
مما �ضبق ا�ضتعرا�ض���ه نخل�ض اإىل اأن عملية التحول الدميقراطي يف اليمن م�ضاألة 
بحاج���ة اإىل جدية التعامل معها خا�ضة واأنها مرتبطة بجوانب القانون وعملية تطبيقه 
يف املجتم���ع، وبراأين���ا هن���اك جملة م���ن العوامل يج���ب اأن تتوفر جلع���ل القانون وثيقة 
معدة ويكون ذلك �ضياجًا للحماية القانونية ملخرجات املوؤمتر الوطني ال�ضامل ودعامة 

اأ�ضا�ضية لإحقاقها وتنفيذها يف الواقع اأبرزها:
1.  يج���ب اأن تك���ون القوانني وا�ضحة متمتعة بعدد م���ن الأ�ضا�ضيات، اأي اأن تكون 
مث���ًا مكتوبة ولي�ض �ضفهية، واأن تك���ون القواعد القانونية مت�ضمنة يف حمتوى القوانني 

ون�ضها ولي�ض يف املاحق.
2.  البتع���اد قدر الإمكان عن ال�ضروحات املف�ضل���ة املطولة يف القوانني، وجعلها 

حمددة وا�ضحة و�ضريحة دون لب�ض اأو غمو�ض.
3.  التاأكي���د على اأن يك���ون القانون طوعيًا حتى يكون فع���اًل ، خا�ضة واأن �ضهولة 

اللتزام بالقانون من امل�ضائل املهمة املرتبطة بالعملية التطبيقية.
4.  يجب اأن يكون هناك اإ�ضارة وب�ضكل وا�ضح ملبداأ الثواب والعقاب عند خمالفة 
القانون وعدم اللتزام به، فوجود ن�ضو�ض ت�ضري اإىل العواقب تعك�ض مدى املكانة التي 

يحتلها القانون يف حياة املجتمع.
5.  م����ن الأهمية مبكان الإ�ض����ارة اإىل اأن كتابة القانون ما ه����ي اإل بداية، اأما 
عملية التطبيق فاإنها مرحلة حتتاج اإىل اإمكانيات وا�ضعة جمتمعية و�ضلطوية تتمثل 
بالقدرة على مراجعة التعليمات وتنفيذها وو�ضع األيات ال�ضتئناف ب�ضاأنها �ضمانًا 

لتحقيقها يف الواقع.
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اإنن���ا وعل���ى الرغم من ما مت ذك���ره، والتاأكيد عليه والدور ال���ذي ميكن اأن يلعبه يف 
تر�ضي���خ دعائ���م الدميقراطية؛ اإل اأننا �ضنك���ون من�ضفني اإن قلن���ا اأن كل ذلك مرتبط 

بالإرادة ال�ضيا�ضية ودورها يف عملية التحول نحو �ضيادة القانون.
غري اأنه ميكنحُ الإ�ضارة هنا اإىل اأن الإرادة ال�ضيا�ضية يف بع�ض احلالت قد تكون غري 
جمدي���ة، بل وغري موؤثرة خا�ضة واأنها عندما تبداأ من اأعلى، اإما ببذل الوعود بالتغيري 
املت���درج ال���ذي ل يهدد عملي���ة التغيري، اأو التغي���ري ال�ضريع الذي ق���د يت�ضم باملخاطرة 

نتيجة لل�ضغوط الداخلية التي تقع على القيادة ال�ضيا�ضية.
وه���ذا بدوره يوؤكد، مب���ا ل يدع جماًل لل�ضك اأو املواربة، على اأن عملية التحول   
نحو تر�ضيخ �ضيادة القانون يتطلب تقييم فر�ض التغيري والفهم الدقيق والعميق للو�ضع 

الداخلي واملوؤ�ض�ضات والثقافة املجتمعية حول مفهوم التغيري واأهميته، بل و�ضرورته.
وهذا لي����ض معناه وقوعنا يف حمذور الت�ضاوؤم، ب���ل بالعك�ض فالتاأين والتب�ضر   
�ضم���ات ل بد من توفرها قبل الب���دء باأي عمل، خا�ضة واأن �ضفة الكمال لي�ضت مازمة 
لأي نظ���ام، فالق�ض���ور والنواق�ض والهنات تظل قائمة هنا وهن���اك، لأن عملية تطبيق 
القان���ون مازم���ة لاإن�ضان، والإن�ض���ان بطبعه خطاء، فالكمال هلل وح���ده، لذا جندها 
منا�ضب���ة هن���ا الإ�ضارة اإىل اإن اليمن بحاجة اإىل اإ�ضاح���ات قانونية وق�ضائية، واإعادة 
النظر يف العديد من القوانني وتعديلها مبا ل يجعلها تتعار�ض واملواثيق الدولية وغريها 

من الت�ضريعات وتتواءم معها، والعمل على �ضد الفجوة بني القوانني وتطبيقاتها. 
وهذا معناه اأننا بحاج���ة، ومن خال موؤمتر احلوار الوطني ال�ضامل اإىل بناء   
اأطر فكرية عامة تراكمية، اإذ ل وجود لتجربة بناء ناجزة وكاملة، وذلك يتطلب اإقرارًا 
واعرتافًا ببع����ض املبادئ للتحول الدميقراطي عرب التعددي���ة واحرتام الأخر، والعمل 
عل���ى اإيجاد وجتذي���ر اأ�ض�ض قانونية لإجراء انتخابات دوري���ة، واعتماد مبادئ امل�ضاواة  
واملواطن���ة الكاملة املحُ�ضكل���ة اأ�ضا�ضًا للدولة املدنية احلديثة عل���ى قاعدة �ضيادة القانون 
وا�ضتق���ال الق�ضاء، والف�ضل بني ال�ضلطات، واحرتام حقوق الإن�ضان، خ�ضو�ضًا حرية 

التعبري املدخل الرئي�ضي للحريات الأخرى. 
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وبالطب���ع فاإن م�ضاأل���ة حتقيق تلك الأه���داف مهمة لي�ضت مقت�ض���رة على اجلهات 
الر�ضمي���ة اأو امل�ضاركني يف موؤمتر احلوار الوطني ال�ضامل؛ بل هي مهمة جمتمعية، على 
جميع وكافة فئات املجتمع العمل وبكل فعالية على ت�ضافر اجلهود للقيام بالإ�ضاحات 
القانونية الازمة، لأن اأي اإ�ضاح من �ضاأنه اأن ينعك�ض  اإيجابًا على جميع اأجهزة الدولة 
واملجتمع والإن�ضان املواطن الذي ي�ضكل اأ�ضا�ض املجتمع، لأن رقيه وتطوره ومتتعه بكافة 

حقوقه وحرياته موؤ�ضر اأ�ضا�ضي لتطور ورقي ومنو املجتمع اجلديد يف اليمن.

>>>
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كيفية تعزيز الحماية القانونية
 في العملية الديمقراطية في اليمن

محمد علي البذيجي "المحامي"



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 338

ل �ض���ك يف اأن الدميقراطي���ة، وعل���ى خلفي���ة كونه���ا نت���اج فك���ر اإن�ض���اين اقت�ضت���ه 
مقوم���ات الطبيعة الإن�ضانية النازعة اإىل التحرر ومقاومة ال�ضتبداد مبختلف اأ�ضكاله؛ 
م���رت بعديد مراح���ل تاريخية، جله���ة التطبيق واملمار�ض���ة، تطورت به���ا ومعها فكرة 
الدميقراطي���ة، وغ���دت – بحق- خيار اأغلب �ضعوب العامل، مب���ا متثله وتقوم عليه من 
مفاهي���م نابذة لعموم اأ�ضكال ال�ضتب���داد، ونحن هنا، ل�ضنا ب�ضدد تناول الدميقراطية 
من حيث م�ضارات ومراحل التطور التاريخي للفكرة اأو حتى املفاهيم اللغوية والنظرية 
للفك���رة، اعتبارا، لي�ض فح�ضب؛ بعدم ات�ضاع املقام ملثل هكذا تناول، بل ليقيننا املطلق 
يف اأن التط���ور التاريخ���ي لفكرة الدميقراطية والوقوف عل���ى حقيقة مدلولتها، اأمر ل 
يخف���ى على اأحد من املطلعني على هذه الورق���ة ب�ضرف النظر، بعد ذلك، عن التغاير 
يف وجه���ات النظر، ب�ضاأن مدى حتق���ق الدميقراطية على م�ضمون عيني حمدد، ميكن 
انتظام���ه، بح�ضبانه معيار توافق���ي، ميكن اللتزام به اأو حت���ى الحتكام اإليه يف مقام 
تو�ضيف مفاهيم الدميقراطي���ة، بخا�ضة واأن اأغلب النظم احلاكمة يف العامل، تت�ضدق 
بالدميقراطية وتزعم ممار�ضته���ا، رغم الختاف، بل والتباين، يف بع�ض الأحيان يف 
النظ���م الجتماعية لدول تلك الأنظمة، مثلم���ا ل يوجد ثمة م�ضتبد، يف اأي  من اأ�ضقاع 
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املعمورة، ل يتحدث با�ضم ال�ضعب، وحريته ول يتغنى بحقوقه، ما موؤداه اأن مكنة ادعاء 
الدميقراطي���ة، عل���ى هكذا نحو، وممن �ض���اء، وكيفما ي�ضاء، ي�ضتل���زم – بال�ضرورة - 
تو�ضيف���ًا دقيق���ًا للدميقراطي���ة، عل���ى امل�ضت���وى الوطني بطبيع���ة احل���ال، يتج�ضد فيه 
�ضي���ادة ال�ضعب ويتجل���ى فيه مبداأ �ضي���ادة القانون، بح�ضبانه الناظ���م لفكرة ممار�ضة 
الدميقراطية، م�ضتوعبًا ملبادئ احلكم الر�ضيد، وتتقرر فيه احلقوق واحلريات مكفولة 
وف���ق ناظم قان���وين حائل – بال�ضرورة- دون اإمكانية النيل منه���ا اأو انتقا�ضها، تتعزز 

مبوجبه اآليات وو�ضائل احلماية القانونية ملجمل العملية الدميقراطية.
اأهمية احلماية القانونية:

مل���ا اأن ال�ضع���ب، وفق���ًا ملفه���وم الدميقراطية، هو مال���ك ال�ضلط���ة وم�ضدرها، وهو 
وح���ده �ضاحب احلق يف ممار�ضتها، اإما مبا�ضرة عن طريق ال�ضتفتاء والنتخاب، واإما 
بطريق���ة غري مبا�ضرة عرب ال�ضلطات الت�ضريعي���ة والتنفيذية، وكان لزام ذلك �ضرورة 
التعب���ري عن اآلية ممار�ضة ال�ضعب لتلك ال�ضلطة بانتظامها مبنظومة ت�ضريعية متكاملة 
تتح���دد فيها اآليات ممار�ض���ة الدميقراطية، وطرق ممار�ضتها مب���ا ت�ضتمله من حقوق 
تقت�ضيه���ا طبيع���ة تل���ك املمار�ضة وعلى ذل���ك، واعتب���ارًا بالطبيعة القانوني���ة ملفردات 
الدميقراطي���ة، م���ن حي���ث عديد احلق���وق النا�ضئ���ة عنها واملرتتب���ة عليه���ا، واعتبارًا 
كذل���ك بالطبيعة القانونية للحق مبا حتتمه من ل���زوم التقرير بحمايته على نحو يكفل 
ممار�ضته على النحو الذي يحقق غايته، ويحول بالتايل دون مكنة العتداء عليه، وكذا 
ردع من يحاول القيام باأي اعتداء على احلق؛ ومن ثم فقد كان من ال�ضرورة مبكان اأن 
تخ�ضع العملية الدميقراطية للحماي���ة القانونية ب�ضقيها املدين واجلزائي اعتبارًا باأن 
تلك احلماية متثل �ضمانًا اأكيدًا حل�ضن ممار�ضة الدميقراطية، مبا يحقق مق�ضودها، 
ومب���ا يكفل التعبري ع���ن اإرادة ال�ضعبة املج�ض���دة يف راأي الأغلبي���ة الناخبة املعرب عنها 
بوا�ضط���ة من اخت���اره ال�ضعب جلهة متثيله���م والتعبري عنهم "التمثي���ل النيابي"، على 
اأن يك���ون راأي الأغلبي���ة هو ناظ���م التعبري عن اإرادة ال�ضعب يف ح���ال اختاف ممثليه، 
احرتام���ا للم�ضاواة بني اأف���راد ال�ضعب، ويف املقابل يك���ون لاأقلية احلق يف التعبري عن 
راأيه���ا بطريق الرف����ض احرتاما للم�ض���اواة ذاتها "حكم الأغلبية"، "ح���ق املعار�ضة"، 
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وع���ن طريق تل���ك الأغلبية ي�ض���ع ممثلو ال�ضع���ب الت�ضريعات والقوان���ني التي تعرب عن 
اإرادة "ال�ضلطة الت�ضريعية" على اأن توكل مهمة تنفيذ هذه القوانني للهيئة املختارة من 
قبل غالبي���ة ال�ضعب "ال�ضلطة التنفيذية"، فاإن اختلفتا، اأو حاولت اإحدى ال�ضلطتني اأن 
حتي���د عن وظيفتها اأو ت�ض���يء ا�ضتعمال �ضلطتها، اأو اختلف النا�ض يف تف�ضري القانون اأو 
تنفيذه؛ فاإنهم يحتكمون جميعًا اإىل �ضلطة ثالثة م�ضتقلة عن ال�ضلطتني لتحكم بالقانون 
فيم���ا يختلفون "ال�ضلطة الق�ضائية"، ويك���ون لها اأن تبطل اأي ت�ضرف خمالف للقانون 
"الرقابة الق�ضائية"، اأو اأي قانون خمالف للد�ضتور "الرقابة الد�ضتورية"، وزيادة يف 
ال�ضمان، ولكي يظل ممثلو ال�ضعب معربين عن اإرادته؛ يجب اأن يعاد اختيارهم من حني 
اإىل اآخ���ر "النتخاب الدوري"، وبحيث اأن كل هذا يت���مُّ علنًا حتت رقابة ال�ضعبة نف�ضه 
"رقابة الراأي العام"، فا يجوز فر�ض اأية قيود على حق يف الرقابة وممار�ضتها الفعلية 
"حرية الراأي والجتماع والنقد وت�ضكيل اجلمعيات والأحزاب واإ�ضدار ال�ضحف". كما 
ل يج���وز اأن يتعر����ض النا�ض يف ن�ضاطهم هذا اأو اأي ن�ضاط اآخ���ر لأي ع�ضف اأو اإكراه اإل 
اإذا كان���ت من�ضوبة اإليه جرمية، ول جرمي���ة اإل بن�ض، ول ن�ض باأثر رجعي، وعلى وجٍه 
خا�ض، ل يجوز التدخل يف العاقات القت�ضادية بني النا�ض "حرية التعاقد"، وما على 
الدول���ة اإل اأن تنفيذ م���ا اأراده النا�ض من اتفاقهم "�ضلطان الإرادة"، ولكل واحد منهم 
اأن يح�ضل من وراء هذا على ما ي�ضتطيع "حرية امللكية"، وكل ت�ضرف جتريه احلكومة 
ل يتف���ق م���ع قاع���دة اأو اأخرى من قواعد ه���ذا النظام القانوين؛ يك���ون اإخاًل ب�ضيادة 
القانون وغري م�ضروع "مبداأ ال�ضرعية"، واعتداء على �ضيادة ال�ضعبة "الدميقراطية".
م���ا نخل�ض معه، اإىل اأن احلماية القانونية للعملية الدميقراطية ل تقت�ضر فح�ضب 
على بيان اجلزاء املتح�ضل عن العتداء لأي من مفرداته؛ بل تت�ضع لت�ضمل – ابتداء- 
بي���ان وحتديد اآليات ممار�ضة الدميقراطية، وطرق تلك املمار�ضة و�ضماناتها، ومن ثم 
بي���ان و�ضائ���ل حماية تلك املمار�ض���ة والتكوينات املنوط بها ال���دور الرقابي الكافل لكل 
ذل���ك، وعلى هكذا مثابة فاإن حماي���ة العملية الدميقراطية، منوطة بعديد و�ضائل وفقًا 
لطبيع���ة احلماية ذاتها، ت�ضريعية كانت اأو ق�ضائية اأو ما ات�ضل منها باحلماية املقررة 

للراأي العام "املجتمع"، وعلى نحو ما �ضيتبع بيانه.
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وسائل الحماية القانونية :

اأواًل- الت�سريع:
ل �ض���ك اأن ممار�ض���ة العملي���ة الدميقراطية، من حيث اأنه���ا جت�ضيد حقيقي حلكم 
ال�ضع���ب نف�ضه بنف�ضه، ت�ضتلزم التعبري عن اإرادة ال�ضع���ب من خال منظومة ت�ضريعية 
متكامل���ة يحُعرب فيها عن اإرادة ال�ضعب يف اختيار النظ���ام ال�ضيا�ضي املتنا�ضب والطبيعة 
كام ب�ضواب���ط ومعايري ح�ضن  الجتماعي���ة ملجم���وع ال�ضعب ذاته، مب���ا يكفل التزام احلحُ
كن هذا الأخري من اإعمال الرقابة املقررة له متح�ضله  التعبري ع���ن اإرادة ال�ضعب، وميحُ
ع���ن الطبيع���ة ال�ضيادية لل�ضع���ب مالك ال�ضلط���ة، ومن هنا ت���ربز الأهمي���ة الت�ضريعية 
للد�ضتور بح�ضبانه الو�ضيلة التي يعرب فيها ال�ضعب عن اإرادته ب�ضكل مبا�ضر، اإن باعتبار 
طريق���ة اإع���داد الد�ضت���ور – ابتداء- ما يت���م يف الغالب من خال هيئ���ات متثل عموم 
مكون���ات ال�ضع���ب فيما يعرف بلجان اأو هيئ���ات اإعداد الد�ضات���ري، واإن باعتبار طريقة 
اإقرار الت�ضري���ع الد�ضتوري من خال عمليات ال�ضتفتاء التي ي�ضارك فيها اأغلب اأفراد 
ال�ضع���ب ويحُعربون فيها عن اإراداتهم بطريقة مبا�ضرة، ف�ضًا عن اأن الطبيعة القانونية 
للد�ضتور تقت�ضي ا�ضتماله ن�ضو�ض ومقررات جامدة ذات طابع اإطاري يف الغالب متثل 

املرجعية لعموم النظام القانوين يف الدولة وفقًا ملا يلي:
الت�سريع الد�ستوري:  -

بالتاأكي���د فاإن احلكم على نظام حكم م���ا يف دولة ما، وا�ضتظهار طبيعته ال�ضيا�ضية 
والجتماعي���ة، لن يتاأت���ى �ضوى من خال، الطاع على الد�ضت���ور النافذ لتلك الدولة، 
وم���ن ث���مَّ حتقق م���دى دميقراطي���ة مثل هك���ذا نظام م���ن عدم���ه، ح���ال اأن الت�ضريع 
الد�ضت���وري هو املعني بانتظ���ام الطبيعة القانونية لنظام احلك���م للدولة، حيث درجت 
الد�ضاتري على بيان وتقرير ملكية ال�ضعبة لل�ضلطة واآليات ممار�ضتها من خال انتظام 
اأ�ض����ض ومقوم���ات الدولة ال�ضيا�ضي���ة والجتماعية والثقافي���ة والقت�ضادية، ف�ضًا عن 
بي���ان �ضلطاته���ا وانتظام العاقة بني تل���ك ال�ضلطات على نحو يكف���ل مبا�ضرة اأيًا منها 
ملهامه���ا على النح���و الذي يتحقق به مق�ضود ال�ضعب يف التعب���ري عن اإرادته من خال 
تلك ال�ضلطات، كما وينتظم الد�ضتور احلقوق واحلريات العامة جلهة تو�ضيفها وطرق 
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اكت�ضابها ومبا�ضرتها، ما موؤداه اأن الد�ضتور هو الناظم احلقيقي للدميقراطية، واملبني 
ملفرداته���ا بح�ضبان���ه معربًا ع���ن اإرادة ال�ضعب���ة اجلاحم���ة اإىل الدميقراطية يف مقام 
التعب���ري عن رف�ض ال�ضتبداد وال�ضيط���رة والحتكار، وهو ما ل ميكن ت�ضوره �ضوى من 
خال مقررات د�ضتورية تنتظم فيها الدميقراطية ب�ضتى اأ�ضكالها "�ضيا�ضيًا واجتماعيًا 
واقت�ضاديًا"، ومن ثم فاإن الت�ضريع الد�ضتوري ميثل – بحق – حجر الزاوية يف النظام 
الدميقراط���ي، مبا ا�ضتمل���ه من تقرير لزم ملف���ردات العملي���ة الدميقراطية، و�ضمان 
حقيق���ي حل�ضن ممار�ضته���ا، اإذ ل ميكن بحال ت�ضور مكنة احلماي���ة القانونية للعملية 
الدميقراطية ما مل تكن العملي���ة الدميقراطية ذاتها هي مق�ضود الت�ضريع الد�ضتوري 
يف اأي بلد، وعلى هكذا مثابة فاإن حماية العملية الدميقراطية جتد متاأ�ض�ضها يف د�ضتور 
�ضادر عن ال�ضعب ومعربًا عن اإرادته، منتظمًا – بحق- مفردات العملية الدميقراطية 
وكافًا ح�ضن ممار�ضتها، اإن مبا�ضرة من خال عملية ال�ضتفتاء املبا�ضر، واإن من خال 
متكني ال�ضع���ب من اختيار ممثليه يف املجال�ض والهيئ���ات النيابية واملحلية فيما يعرف 
بالط���رق غ���ري املبا�ضرة يف ممار�ضة الدميقراطي���ة، واإن – كذلك- من خال الهيئات 
املن���وط بها اإعم���ال الرقابة جلهة ح�ضن ممار�ضة العملي���ة الدميقراطية واحلوؤول دون 
العت�ضاف بها اأو تر�ضيدها على اأي نوع، ما يتح�ضل من خال هيئات ق�ضائية م�ضتقلة 
ا�ضتق���اًل كامًا عن اأي من �ضلط���ات الدولة الأخرى، ف�ضًا ع���ن الهيئات واملنظمات 

ذات الطابع املدين املنوط بها الدور الرقابي، يوؤطره ويحدد ماحمه الت�ضريع.
الت�سريع العادي "القوانني واللوائح":  -

لئن كان الت�ضريع الد�ضت���وري يو�ضف بح�ضبانه التج�ضيد احلقيقي ملمار�ضة ال�ضعبة 
للدميقراطي���ة املبا�ض���رة، ف���اإن الت�ضريع العادي ميث���ل –كذلك- جت�ضي���دًا فعليًا لتلك 
املمار�ض���ة بطريقه���ا املبا�ضر، ح���ال اأنه ي�ضدر ع���ن هيئات نيابية منتخب���ة مق�ضودها 
التعب���ري عن اإرادة ال�ضعب من خ���ال ما ي�ضدر عنها من قوانني وق���رارات، ولئن كان 
الت�ضريع الد�ضتوري بحكم الطبيعة القانونية هو الناظم ملفردات العملية الدميقراطية؛ 
ف���اإن الت�ضريع العادي لن يقل اأهمية كو�ضيلة رادعة حلماي���ة العملية الدميقراطية، بل 
وتعزي���ز تل���ك احلماية على نح���و تتج�ضد ب���ه اإرادة ال�ضعب من اختي���ار الدميقراطية، 
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ذل���ك اأن املهم���ة الأ�ضا�ض للت�ضريع الع���ادي تتمثل يف انتظام وتنظي���م مفردات العملية 
الدميقراطي���ة املق���ررة – ابت���داء- يف الت�ضري���ع الد�ضت���وري، وعلى نح���و يكفل ح�ضن 
ممار�ض���ة العملي���ة الدميقراطية ويح���ول دون مكنة العت�ضاف به���ا اأو الفتئات عليها، 
حيث ل يت�ضور بحال حتقق ثمة ممكن ملمار�ضة ال�ضعب حلقه يف الرت�ضيح والنتخاب، 
اأو يف ت�ضكي���ل وتاأ�ضي����ض الأحزاب ال�ضيا�ضية اأو املنظم���ات املدنية، وعلى نحو تتحقق به 
مق�ض���ود الد�ضتور من التقرير مبثل هكذا حق، ما مل يكن ثمة تقنني ينتظم مثل هكذا 
حق اأو حقوق جلهة عموم متعلقات املمار�ضة، ما مفاده اأن الت�ضريع العادي ميثل و�ضيلة 
فاعل���ة يف حماية العملية الدميقراطية باعتبار الطاب���ع الإجرائي والتنظيمي للت�ضريع 
الع���ادي وباعتبار الطابع الردعي واجلزائي ل���ذات الت�ضريع، ومن ثم فاإن تعزيز اآليات 
احلماي���ة القانوني���ة للعملي���ة الدميقراطية تقت�ضي اإع���ادة النظر يف عدي���د ت�ضريعات 
ناظمة للعملية الدميقراطية بخا�ضة تلك امل�ضتملة �ضوابط ومقررات مق�ضودها اإفراغ 
العملي���ة الدميقراطية من م�ضمونه���ا اأو حتى تر�ضيدها مبا يناه�ض الغاية من التقرير 
بالدميقراطية كاأ�ضا�ض ناظم للعاقات بني اأفراد ال�ضعب وبينهم و�ضلطة الدولة، اإذ من 
غري املت�ضور - بحال – تو�ضيف نظام احلكم بكونه نظام دميقراطي فيما الت�ضريعات 
الناظم���ة للعملية الدميقراطية املفرت�ضة ت�ضتمل تقريرات تناه�ض فكرة الدميقراطية 
وت�ضيبه���ا يف مقتل، ومن ذلك القيود الواردة على ممار�ض���ة حق التعبري عن الراأي اأو 
املج���وزة لإن�ض���اء حماكم خا�ضة وا�ضتثنائي���ة، اإىل اآخر ذلك، من قي���ود مفرو�ضة على 
ممار�ض���ة العملية الدميقراطية، كم���ا ل يفوتنا التنويه يف هذا املقام اإىل عدم الت�ضاق 
ب���ني الت�ضريعات الوطني���ة والت�ضريعات الناظمة حلقوق الإن�ض���ان، حيث تقت�ضي اآليات 
تعزي���ز احلماية للعملية الدميقراطية توجيه الت�ضريعات الوطنية على نحو يت�ضق وتلك 

الت�ضريعات، ومبا ل مي�ض الثوابت الوطنية والدينية بطبيعة احلال.
ثانيًا- الق�ساء:

لعل من البديهي القول باأن نظامًا ما يت�ضف بالدميقراطية على خلفية من ا�ضتمال 
د�ضتوره على املبادئ العامة الناظمة للعملية الدميقراطية، واأن النظام الت�ضريعي ي�ضتمل 
تنظيم���ًا وانتظامًا على مفردات تلك العملية؛ غري اأن من غري البديهي احلكم على اأي 
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نظ���ام حكم يف العامل باأنه يج�ضد الدميقراطية، ما مل تكن خا�ضعة يف الأ�ضا�ض لرقابة 
ثل احل�ضن احل�ضني للعملية الدميقراطية، حيث ي�ضتح�ضرين يف  كم���ة متحُ ق�ضائية حمحُ
ه���ذا املقام مقولة "لرئي�ض حكومة بريطانيا اإبان احلرب العاملية الثانية"؛ عندما قيل 
مرت اأو تكاد؛ حينها �ضاأل الرجل  له اإن بريطانيا، واإن كانت خرجت منت�ضرة، اإل اأنها دحُ
ه���ل النظام الق�ضائ���ي يف بريطانيا ما زال قائمًا، واإن ك���ان كذلك فا زالت بريطانيا 
بخ���ري. وعلى ذلك فاإن للق�ضاء دور مه���م يف حماية العملية الدميقراطية برمتها، فاإن 
وجدت الت�ضريعات الناظمة للدميقراطية واحلائلة دون العت�ضاف بها؛ فاإن مثل هكذا 
وج���ود ل ميكن القول بتحقق���ه اإل من خال هيئات ق�ضائي���ة تت�ضدى لأي من مظاهر 
النح���راف بالدميقراطية اأو العت�ضاف بها، ومن خ���ال ذلك يتج�ضد باحلتم معايري 
و�ضواب���ط املمار�ضة احل�ضن���ة للعملية الدميقراطي���ة، فالق�ضاء هو اجله���ة املنوط بها 
اإعم���ال وتطبيق مقررات الت�ضريع ب�ضتى درجاته وهو وحده، املعني بوقف اأي انتهاكات 
اأو انح���راف للعملي���ة الدميقراطي���ة، وه���و وحده من يق���رر عدم �ضح���ة اأو حتى زورية 
عمليات ال�ضتفتاء والنتخاب بح�ضبانهم ال�ضكلني املعتربين يف ممار�ضة الدميقراطية، 
مثلما اأنه وحده املعني بتقرير مدى ماءمة الت�ضريعات للد�ضتور من عدمه فيما ينتهي 
اإلي���ه م���ن تقرير ق�ضائي ملنا�ضب���ة الطعون املعرو�ض���ة عليه فيما يع���رف بالطعن بعدم 
الد�ضتوري���ة، كم���ا واإنه اجلهة املنوط به���ا �ضاحية التقرير باإلغاء الق���رارات الإدارية 
ال�ض���ادرة على خاف مق���ررات الت�ضريع النافذ من خال ما يع���رف بدعاوى الإلغاء 
القرارات الإدارية، وفيما اأن الت�ضريعات ت�ضدر عن هيئات برملانية الأ�ضل اأنها معربة 
عن اإرادة الغالبية؛ فاإن الدور املنوط بالق�ضاء اإعمال الرقابة على تلك الت�ضريعات، اأو 
اإعمال مقرراتها على النحو الذي تقت�ضيه، ل �ضك ميثل جت�ضيدًا حقيقيًا لإرادة ال�ضعب 
وه���و م���ن �ضدرت عنه – بالنيابة- تلك الت�ضريعات، وهو وح���ده من اأراد اإنفاذها على 
النح���و املتواف���ق و�ضحيح اإرادته، مثلم���ا واأن القرارات الإدارية ت�ض���در بال�ضرورة من 
جه���ات الإدارة وهي اجلهة املنوط بها تنفيذ اإرادة ال�ضعبة يف اإدارة مرافق الدولة على 
النحو الذي يكفل حتقيق امل�ضاواة والإن�ضاف بني اأفراده، ويج�ضد مبداأ �ضيادة القانون 
وم���ن ثم فاإن مبادرة الق�ضاء اإىل اإلغاء اأي من تلك القرارات باعتبار ما ا�ضتملت عليه 
من خطاأ مرده مغايرة القانون �ضيغدو بحق تعبريًا حقيقيًا عن اإرادة ال�ضعب، يف انتظام 
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مراف���ق الدولة وفق �ضوابط ومعاي���ري جم�ضدة لإرادته معربة عن ممار�ضة دميقراطية 
�ضليمة، وعلى ذلك؛ فاإن مقت�ضى تعزيز احلماية القانونية للعملية الدميقراطية يحتم 
بال�ض���رورة، وجود هيئ���ات ق�ضائية متحققة على ا�ضتقال حقيق���ي حائل دون اإمكانية 
التاأث���ري عليه���ا اأو توجيهها من اأي من �ضلط���ات الدولة، ولعل اإن�ض���اء حمكمة د�ضتورية 
م�ضتقل���ة، يحُعنى يف اختيار اأع�ضائها وفق معايري و�ضوابط النزاهة والكفاءة والقتدار؛ 
متثل بحق و�ضيلة ناجعة حلماية العملية الدميقراطية وتعزيزها مثلما اأن اإن�ضاء ق�ضاء 
اإداري م�ضتق���ل من �ضاأنه تعزيز تلك احلماية القانونية للعملية الدميقراطية من خال 
الت�ضدي اجل���اد واحلازم ملظاهر النحراف يف ال�ضلطة العام���ة اأو ا�ضتخدامها و�ضيلة 
لاعت�ض���اف، كما واأن تعزيز ا�ضتقالية الق�ض���اء بعموم مظاهره ذلكم ال�ضتقال يعد 
�ض���رورة تقت�ضيها العملية الدميقراطي���ة ذاتها، وتتعزز به اآلي���ات احلماية القانونية، 
وه���و اأمٌر ل�ضك ي�ضتلزم اإعادة النظر يف عموم الت�ضريعات الناظمة لل�ضلطة الق�ضائية 
وتوجيهه���ا فيما يتوافق ومقت�ضي���ات ح�ضن املمار�ضة للعملي���ة الدميقراطية، مبا يحول 
دون اإمكاني���ة تدخل اأي من �ضلطات الدولة يف املنظومة الق�ضائية برمتها، بدءًا بعملية 
تاأهيل الق�ضاة واإعدادهم ملمار�ضة الق�ضاء، مرورًا ب�ضاحية التعيني اأو الندب اأو النقل 

اأو اإن�ضاء املحاكم، ويحظر اإمكانية اإن�ضاء حماكم ا�ضتثنائية اأو ذات طبيعة خا�ضة.
ثالثا- الراأي العام:

حي���ث تتعاظم يومًا فيوم وبنجاع���ة وبخا�ضة الرقابة املجتمعية على اأعمال ال�ضلطة 
العام���ة، تبعًا لتطور الوع���ي بالعملية الدميقراطية، انطاقًا م���ن اأن ال�ضعب وحده هو 
مالك ال�ضلطة وم�ضدرها، وهو يف جمموعه املعني باحلفاظ على مكت�ضباته املتح�ضلة 
عن املمار�ضة الدميقراطية، وذلك من خال الأطر والتكوينات احلزبية والنقابية، ولعلَّ 
الدور الذي تقوم به منظمات املجتمع املدين قد اأ�ضهمت وب�ضكل لفت يف جتذير الوعي 
املدين بالعملية الدميقراطية وب�ضرورة جتذيرها من خال املمار�ضة مبا يج�ضد الدور 
احلقيق���ي للراأي العام، ف�ضًا عما اأ�ضهمت ب���ه ال�ضحافة املقروءة واملرئية وامل�ضموعة 
م���ن دور يف بل���ورة الوع���ي املجتمعي وتوجيهه يف خدم���ة قواع���د الدميقراطية والراأي 
العام، حيث تقت�ض���ي احلماية القانونية للعملية الدميقراطية وت�ضتلزم جلهة تعزيزها 
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�ضرورة خلق ا�ضطفاف جمتمعي ي�ضهم يف توعية الراأي العام بق�ضايا املجتمع مبا يعزز 
الوعي احلقوق عند الكافة، ويح���ول بال�ضرورة دون اإمكانية النحراف بالدميقراطية 
عن م�ضارها املن�ضود من خال ت�ضليط ال�ضوء على النتهاكات واملمار�ضات النازعة اإىل 

ال�ضتبداد والطغيان.
وختام���ًا، ناأمل اأن نكون قد اأ�ضهمن���ا، واإن بالي�ضري يف ت�ضليط ال�ضوء على م�ضكات 
الدميقراطية يف بادنا، واقرتاح ما راأيناه منا�ضبًا من احللول لتلك امل�ضكات مبا يحقق 
احلماية القانونية للعملية الدميقراطية، وي�ضهم يف تعزيزها و�ضوًل اإىل الدميقراطية 
التي نن�ضدها اأمنا وا�ضتقرارا للوطن واأبنائه، وهو ما ي�ضبو اإليه كل اخلريين من اأبناء 

هذا الوطن وهم ل �ضك الغالبية العظمى حيث نرجو اهلل اأن نكون منهم.

>>>
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كيفية تعزيز الحماية القانونية
 في العملية الديمقراطية في اليمن

المحامي/ سامي عمر العمودي
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احلم���د هلل وال�ض���اة وال�ضام عل���ى اأ�ض���رف املر�ضلني �ضيدنا حمم���د بن عبداهلل 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم، نبحث يف ورقة العمل هذه الطرق والأدوات التي تتم فيها تعزيز 
احلماي���ة القانوني���ة يف العملي���ة الدميقراطية يف اليم���ن، وقبل التط���رق ملو�ضوع ورقة 
العمل؛ ل بد لنا اأن نتبادل الأحداث والتطورات يف امل�ضهد ال�ضيا�ضي اليمني الذي جاء 
متزامنًا مع التوجه يف املنطقة لتغيري الأنظمة احلاكمة، وهو ما بات يطلق عليه بثورات 
الربيع العربي هذا ما جعل اليمن تكون من دول املنطقة )دول الربيع العربي( املطالبة 
بتغ���ري النظام ال�ضيا�ض���ي احلاكم، واإقامة نظام �ضيا�ض���ي دميقراطي جديد يوفر كافة 

احلقوق والواجبات لأبنائه. 
اإل اأن عملي���ة التغيري )ث���ورة التغيري( يف اليمن لها ظروف وعوامل معقدة مرتبطة 
بالرتكيب���ة والبنية الجتماعية للمجتمع اليمني بخاف بقية دول الربيع العربي، لهذا 
كان���ت عملية تغيري النظام احلاكم يف اليمن اأ�ضبه مبخا����ض متع�ضر نتيجة للتعقيدات 
والعوامل الجتماعية للرتكيبة التي اأفرزها الواقع اليمني، ما اأدى اإىل اختاف مفهوم 
التغي���ري ال�ضيا�ضي املطلوب للمنظوم���ة التي انتهجتها الرتكيبة الجتماعية لكل فئة من 
فئ���ات املجتمع اليمن���ي، وعدم توحده يف امل�ضمون واجلوهر لعملي���ة التغيري ال�ضيا�ضي، 
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الأمر الذي ا�ضتغله النظام احلاكم يف اإدارة ما يطلق عليه بثورة التغيري املوجه �ضد كيانه 
وم�ضاحل���ه، وال�ضتفادة من اختاف توجهات مطال���ب التغيري واإيجاد خمرج لاأزمة 
الت���ي كانت تع�ضف به مثل الذي ح�ضل م���ع الأنظمة التي اأطيح بها، وذلك بال�ضتعانة 
باأحزاب املعار�ضة وهي احلليف الذي طاملا ا�ضتعان به النظام ال�ضابق خال اأزماته يف 
امت�ضا�ض الحتقانات ال�ضعبية، وحرك���ات رف�ض �ضيا�ضاته وممار�ضاته، فتظهر دائمًا 
مبظهر املعار�ض الذي يوفر املاذ الآمن للنظام من خال احللول الو�ضطية، وهذا ما 
ح�ض���ل فعًا يف التوقيع على اتفاقية املبادرة اخلليجية يف العا�ضمة ال�ضعودية الريا�ض 
بني كٍل من احلزب احلاكم واأحزاب اللقاء امل�ضرتك على ت�ضليم ال�ضلطة لنائب الرئي�ض، 
وت�ضكيل حكومة وفاق وطني من احلزب احلاكم واأحزاب اللقاء امل�ضرتك على اأن يقوم 
الربملان مبنح ح�ضانة ق�ضائية حتمي الرئي�ض ال�ضابق ونظامه من اأية م�ضاءلة قانونية 
خ���ال الف���رتة ال�ضابقة، لذل���ك ا�ضتطاع النظام احلاك���م اأن يحقق مكا�ض���ب �ضيا�ضية 
وبق���اء حزبه ك�ضريك يف ال�ضلطة بعد مرحلة تخلي���ه عن ال�ضلطة، وتفادي النهاية التي 
اآل���ت اإليها الأنظمة العربية ب�ضبب حرك���ة التغيري يف دول الربيع العربي، فالتوقيع على 
املب���ادرة اخلليجية اأ�ض���دل ال�ضتار على ف�ضل مهم يف ث���ورة التغيري يف اليمن، لينعك�ض 
م�ضه���د ما يو�ض���ف بال�ضراع الجتماعي بني قوى اجتماعية عل���ى ال�ضاحة اليمنية، كٌل 
بح�ض���ب تركيبتها وبينتها الجتماعية التي تنتمي اإليه���ا، واأطراف اللعبة ال�ضيا�ضية يف 
اليمن الذي ميلكون القوة وال�ضلطة بحيث ي�ضعون اإىل املحافظة على هذه م�ضاحلهم، 
وع���دم التخلي عنها، كما مت التفاق بني احلزب احلاكم واأحزاب اللقاء امل�ضرتك حول 
ترتي���ب م�ضاحلهم املج�ضدة بالتوقيع على املب���ادرة اخلليجية وعدم متكني التغيري يف 

املنظومة احلاكمة لليمن.       
اأن امل�ضه���د ال�ضيا�ضي اليمن���ي يطرح ت�ضاوؤلت عدة: هل كان هن���اك حماية قانونية 
مبفهومها احلقيقي يف العملية الدميقراطية يف اليمن؟، و�ضوف نتناول هذه الت�ضاوؤلت 

يف نطاق ورقة العمل هذه كيفية احلماية من خال مبحثني. 
املبحث الأول: فكرة مبداأ احلماية القانونية ونطاقها.  -1

املبحث  الث�اين: اأدوات تعزيز احلماية القانونية يف اليمن.   -2
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المبحث األول
  فكرة مبدأ الحماية القانونية ونطاقها

أواًل: أصول وجذور الحماية القانونية:

اأ�ض���ول وج���ذور احلماية القانوني���ة، اأن فكرة احلماي���ة القانونية تعدُّ م���ن اأحد اأبعاد 
مب���داأ ال�ضرعية. اإن درا�ضة مب���داأ ال�ضرعية التي تعد فكرة احلماية القانونية اأحد وظائف 
ال�ضرعية والقانونية يف الأ�ضل، والذي يف�ضي اإىل تعار�ض العاقة بينها وبني امل�ضروعية. 

1- مفهوم ال�سرعية وامل�سروعية:
اإن ال�ضرعي���ة هي املبداأ اأو الفك���رة املثالية يف التعبري عن �ضمري اجلماعة يف تاأمني 
العدال���ة ومفهومها الوا�ض���ع امل�ضروعية، فكره قانونية �ضرفة، ت���وؤدي وظائفها انطاقًا 
من مبداأ ال�ضرعية، فاإذن؛ هي الأداة الرئي�ضية التي حتقق ال�ضرعية اأبعادها القانونية، 
وحتقيق �ضيادة حكم القانون، هذه ال�ضيادة تفر�ض خ�ضوع كل من احلكام واملحكومني 
للقان���ون بال�ض���ورة التي جتعل احلكم وظيفة، والقانون ل الف���رد هو احلاكم، فالأبعاد 
القانونية لل�ضرعية تتج�ضد يف الأ�ض�ض الد�ضتورية القانونية التي توؤ�ض�ض ال�ضوابط التي 
حتك���م الت�ضرف���ات وتوجه ال�ضلوك، وال���ذي يطلق عليه امل�ضروعي���ة، اأي اأن امل�ضروعية 
تق�ض���ي على توجي���ه �ضلوك الأفراد للتوائم مع اأحكام القان���ون ومتكينهم بكل الو�ضائل 
امل�ضروع���ة للدف���اع عن حقوقه���م، وبالتايل الفك���رة القانونية املج�ض���دة يف امل�ضروعية 
ج���زء هام م���ن ال�ضرعية التي ت�ضع���ى اإىل تاأكيد احرتام القان���ون، واأي�ضًا بنف�ض القدر 
ت�ضعى اإىل �ضياغة وعي النا�ض بفكرة القانون، وهنا تكمل الأبعاد القانونية وال�ضيا�ضية 

والإيديولوجية لل�ضرعية.
2- وظيفة احلماية القانونية:

     اإن املهم���ات الأ�ضا�ضي���ة لل�ضرعية هي تاأمني ال�ضمان���ات وتر�ضيخها يف العاقات 
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ال�ضيا�ضي���ة والجتماعية والقت�ضادي���ة، وهذه ال�ضمانات تتحقق م���ن خال تاأمني كل 
الو�ضائ���ل ال�ضيا�ضية والجتماعي���ة والقت�ضادية والقانونية واملوؤ�ض�ضي���ة، ويق�ضي مبداأ 
احلماي���ة اأن تخ�ضع الدولة يف ت�ضرفاتها للقانون القائ���م، فاإذا كان النظام ال�ضيا�ضي 
يق���ر ت�ضريع���ًا وممار�ضة دولة القان���ون، والذي يفر�ض توافق ت�ضرف���ات اأجهزة الدولة 
واملواطن���ني للت�ضريع���ات النافذة اأ�ضا�ضية اأو فرعية، وبذلك تلت���زم اأجهزة الدولة لي�ض 
فق����ط باح����رتام الد�ضتور والقانون، واأي�ضًا ت�ضع ن�ضاطه����ا القانوين يف اإطار املر�ضوم يف 
القان����ون، له����ذا؛ فاأن كل نظ����ام حاكم يجد نف�ضه بحاج����ه اإىل ال�ضرعي����ة ليثبت نظامه 
ويوؤم����ن  اأدوات تنظيم العاقة بني هيئ����ات ال�ضلطات الثاث )التنفيذي����ة، الت�ضريعية، 
الق�ضائية(، وعند قيا�ض وظيفة احلماية القانونية يف اليمن؛ جند اأن النظام ال�ضيا�ضي 
احلاك����م ال�ضابق، و�ضع ن�ضو�ضًا قانونية تو�ضح ه����ذه احلماية، واأ�ض�ض وظائف احلماية 
القانوني����ة لك����ي يجعل منها �ضتارًا لنظ����ام حكمه ال�ضابق، والذي ه����و يف حقيقة الأمر ل 
يوؤم����ن بهذه احلماية، حيث خلق النظام ال�ضيا�ض����ي هيئات ال�ضلطات الثاث الت�ضريعية 
والتنفيذية والق�ضائية �ضعيفة ل متار�ض اأي دور من الأدوار املحددة يف الأ�ض�ض ومعايري 
ال�ضرعية، وهذه املمار�ضة انتقال من نظام حكم جمهوري �ضيا�ضي اإىل نظام قبلي حتكمه 
ال����ولءات القبلية ال�ضيقة، ما اأدى اإىل خلق الف����روق الجتماعية بتهمي�ض طائفة اأخرى 
يف املجتم����ع يف ظل غياب العدالة الجتماعية والأم����ن القانوين وانعدام حقوق املواطن 
املت�ضاوية، وه����ذا يبني عدم وجود بنية الدولة وفقًا للمعايري ال�ضرعية والقانونية، وخري 
دليل على ذلك ما كانت تقوم به جمموعات قبلية من اأعمال الختطاف اأو قطع الطرق 
اأو خطوط الت�ضالت، بق�ضد ال�ضغط على اأجهزة الدولة لتنفيذ مطالبها، والتي عادًة 

يتم ال�ضتجابة لها، وهو اأمر ل ي�ضتقيم مع فكرة الدولة.
مار����ض النظ���ام ال�ضيا�ض���ي ال�ضاب���ق املركزي���ة، و�ضيط���ر عل���ى �ض���وؤون الأط���راف 
واملحافظات، واأ�ضدر قانون ال�ضلطة املحلية يف عام 2003 ليقل�ض من املركزية، فكان 
نظام ال�ضلطة املحلية امل�ضتحدث ما هو األ اأحد اأجهزة النظام التبعية لتنفيذ �ضيا�ضاته 
ع���ن طريق حتقيق �ضيا�ضاته املمت���دة للمركزية، واأي�ضًا قام النظ���ام ال�ضيا�ضي بتوجيه 
النزعة القبلية وت�ضديرها اإىل املحافظات ذات التوجه املدين بخلق املنازعات والنهب 
يف اأرا�ضي هذه املدن با�ضتخدام القبائل وال�ضخ�ضيات الجتماعية املوالية له، وتعامل 
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مع �ضكان هذه املدن بالتهمي�ض والحتقار وفقًا للمنظور القبلي، وهذا يعد اإخاًل مببداأ 
امل�ضاواة بني املواطنني وحقوق املواطنة، وكذلك التعامل بالتمييز املذهبي والذي �ضلكه 
النظام ال�ضابق ب�ضكل اأنتج �ضراعًا بني الدولة وهذه اجلماعات كحروب �ضعدة ال�ضتة، 

وما انتهجه �ضدها من �ضنوف املمار�ضات مل�ضادرة حقوقها القانونية.
 ثانيًا المقترحات: 

اإع���ادة النظر يف بني���ة الدولة واأ�ضا�ضها و�ضكله���ا، كاأن يكون فيدرالي���ًا احتاديًا اأو   -
كونفيدرالي���ًا، وفق���ًا خل�ضو�ضي���ة بع����ض املجتمعات املحلي���ة داخل بني���ة املجتمع 
اليمني، ومبا يتاءم مع هذه اخل�ضو�ضية التي متتاز بها هذه الفئات من املجتمع.

على النظ���ام ال�ضيا�ضي القادم يف اليمن تاأكيد �ضي���ادة القانون يف موؤ�ض�ضاته،   -
ومن ثم ت�ضخ���ري كل الو�ضائل من قانون وموؤ�ض�ضات قانونية لانتقال باملجتمع 
من فكرة الق�ضر يف احرتام القانون والنظام ال�ضيا�ضي والجتماعي؛ اإىل فكرة 
الر�ض���ا �ضواء بالقتن���اع اأو الت�ضوية ع���ن طريق التنمي���ة القت�ضادية ال�ضاملة 
والق�ض���اء على كافة اأ�ضك���ال التمييز بني اأفراد املجتم���ع، ونبذ اأ�ضكال النزعة 

القبلية بالإطاحة مبراكز القوى املوالية للنظام ال�ضيا�ضي احلاكم �ضابقًا.
تقلي�ض املركزي���ة يف منظومة احلكم والتحول اإىل دول���ة موؤ�ض�ضات، والف�ضل   -
ب���ني ال�ضلط���ات الث���اث، واحرتام حق���وق املواطنة لأف���راد املجتم���ع اليمني، 
وتعزيز ذلك بالت�ضريعات العقابية لكل من يخل بهذه احلقوق.                                                                             

 المبحث  الث�اني:
 أدوات تعزيز الحماية القانونية للعملية 
الديمقراطية في اليمن

مته��ي���د:
  مب����ا اأن ال�ضلطة تدف����ع القائمني عليه����ا اإىل انتهاك حق����وق املواطنني والعتداء 
على حرياتهم وا�ضتثمار ال�ضلطة ملنافع خا�ضة؛ فاإن �ضيادة القانون تقت�ضيها �ضرورة 
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وحاج����ة املواطنني املع����ربة للحفاظ على حقوقهم وحرياتهم ومن����ع الجتار بال�ضلطة 
والوظيف����ة، والتحول الدميقراطي للمجتمع اليمني من خ����ال العملية الدميقراطية 
م����ن خال منع اأي قوى غ����ري دميقراطية تنكر العملي����ة الدميقراطية ول تقبل مببداأ 

تداول ال�ضلطة من خال الآتي: 
1- امل�ضاركة ال�ضيا�ضية الفعالة وجت�ضد حق املواطنني يف اختيار حكامهم عن طريق 

الت�ضريعات الازمة التي تكفل وتراعي حقوقهم.
2- وج���ود منظومة ق�ضائية نزيه���ة وموؤهلة وقادرة اأن تك���ون �ضاحبة قرار م�ضتقل 

وفي�ضل احلقيقي بني اأجهزة الدولة واملواطنني وكذلك بني املواطنني اأنف�ضهم.
3- اإل���زام اجلهات التنفيذية مبمار�ضة ال�ضفافي���ة يف اأ�ضاليب الإدارة والبتعاد عن 
التكتم بكل ما يدور داخل موؤ�ض�ضاتهم، وهذا يلزم احلكومة بتوفري البيانات واملعلومات 
الت���ي يطلبها املواطنون، ويحدد اآليات الو�ض���ول اإليها من خال امل�ضاركة مع منظمات 
املجتم���ع امل���دين ودعم املراك���ز الأبحاث الأهلي���ة يف جمال الدرا�ض���ات والبحوث مما 
يوؤدي اإىل م�ضدر حيادي من املعلومات والبيانات التي تلزم احلكومة بتوفريها حتقيق 

العدالة الجتماعية بني اأفراد املجتمع اليمني يف كافة احلقوق والواجبات.
4- حتقي���ق التنمي���ة القت�ضادي���ة والتوزي���ع الع���ادل لل���رثوات، وحتقي���ق التنمي���ة 
امل�ضتدامة يف املجتمعات الريفية والعمل بال�ضتعانة مبراكز الأبحاث الأهلية، والتعاون 
م���ع منظم���ات املجتمع املدين برف���ع الوعي باملجتمع���ات الريفية، والق�ض���اء على كافة 
اأ�ضكال اجلهل والتخل���ف وثقافة العنف وهذا يوؤدي اإىل انخراط هذي الفئات وحتولها 

وم�ضاركتها الفعالة يف العملية الدميقراطية.
5- عل���ى النظ���ام احلكومي ال�ضيا�ض���ي الجتاه نح���و الامركزية، واإيج���اد اأنظمه 
اإداري���ة حملية ذات ا�ضتقالية متار����ض اأ�ضاليب الإدارة وفقًا احلك���م الر�ضيد والقائم 
عل���ى التعددية بالنتخاب، وبذلك ت�ضاهم الامركزية يف تو�ضيع امل�ضاركة اإدارة ال�ضاأن 
الع���ام، ك�ضرط  من �ض���روط متطلبات النظ���ام الدميقراطي، وحل م�ضك���ات التنمية 
للمجتمع���ات املحلي���ة وال�ضيطرة عل���ى الف�ض���اد ال�ضيا�ضي من خال رقاب���ة املجتمعات 
املحلي���ة، والت���ي حتقق الغايات الرئي�ضي���ة للعملية الدميقراطي���ة يف اليمن واملتمثلة يف 
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التخل����ض من ال�ضراع���ات املدمرة على ال�ضلط���ة والرثوة يف اليمن لتع���د من العوامل 
النق�ضامات احلادة يف ال�ضراع الجتماعي.                                   

6- تفعي���ل اأدوات الرقاب���ة ال�ضعبي���ة باإن�ضاء حرية الأعام والتعب���ري بكافة اأ�ضكاله 
واأن���واع املق���روءة وامل�ضموع���ة واللكرتونية وتعزي���ز حمايتها بكونها اح���د الأدوات من 

احتكار ال�ضلطة والذي يحقق ا�ضتمرار مبداأ تداول ال�ضلطة ال�ضلمي.

خت��ام����ًا:
خا�ض���ة هذه الورقة تو�ض���ح امل�ضكلة احلقيقي���ة يف الواقع ال�ضيا�ض���ي والجتماعي 
اليمن���ي يف نظرن���ا، ه���ي لي����ض فقط م���ن منظ���ور حقوقي؛ واإمن���ا ه���ي ذات �ضعوبات 
وتعقي���دات مرتابط���ة بعوام���ل اجتماعية يف بن���اء املجتم���ع اليمني وكذل���ك ارتباطها 
بامل�ضك���ات القت�ضادية، واأزمة حتقيق التنمية للمواط���ن اليمني، والرفاهية املعي�ضية 
اأ�ض���وًة باملواطن���ني بالدول املج���اورة، فمنذ ن�ض���وء النظام اجلمهوري، م���رورًا بتحقيق 
الوحدة وحرب �ضيف 94 انتهى بتوقيع املبادرة اخلليجية، بالتخلي عن ال�ضلطة؛ ما زال 
يعي�ض هذا املجتمع حتت م�ضكات عدم توفري مقومات البنية التحتية، وتوفري التاأمني 
ال�ضح���ي ومتطلبات���ه وحاجاته املعي�ضي���ة، والواقع املرير الذي يعاني���ه املواطنون بعدم 
توف���ري املاء والكهرباء، هذه الأزمة ل يتم النظر اإليها وفقًا للمنظور القانوين حقوقيًا، 
فق���ط اإمنا مراع���اة حقيقة، وارتباط ال�ض���راع الجتماعي، والجت���اه نحو التغيري بني 
فئ���ات املجتمع املت�ضارعة، وغايتها من حتقيق هذا التغيري، ودرا�ضة اأ�ضباب الت�ضارب 
والتباي���ن لكل فئة من فئات املجتمع اليمني، والتوجه نحو تقلي�ض الفروق احلا�ضل يف 
تركيبة املجتمع اليمني من خال حتقيق الرخاء القت�ضادي والرفاهة املعي�ضية جلميع 
فئ���ات املجتمع، وحتقي���ق العدالة الجتماعية ه���و الأ�ضا�ض والهدف م���ن فكرة النظام 
والدول���ة حقيقة وحكمًا ح�ضب راأي موؤرخنا الكبري حممد عبد القادر بامطرف، ونحن 
نوؤيد هذه الفكرة لأنها ت�ضاع���د ب�ضكل ديناميكي على التحول الدميقراطي، وا�ضتكمال 
بن���اء مقومات دول���ة القانون، واجتاه جميع فئات املجتمع بع���د حتقيق التنمية ال�ضاملة 

والتي حتقق نتائج اإيجابية يف العملية الدميقراطية وال�ضيا�ضية يف اليمن.



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 355مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

العدالة االنتقالية
 وانتهاكات حقوق اإلنسان

المحامية/ عفراء الحريري
عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل

فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة االنتقالية 
والمصالحة الوطنية
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اإن مفه����وم العدالة النتقالي����ة، يثري الكثري من اجلدل باعتب����اره مفهومًا جديدًا 
عل����ى املجتمع اليمني، اإذ اأنه دائمًا ما يبدو ملتب�ضًا م����ع العدالة التقليدية واملتعارف 
عليها، وهي تت�ضابه مع العدالة التقليدية يف اإرجاع احلق اأو بع�ض احلق اإىل اأ�ضحابه 
"املنته����ك حقهم" لأي �ضبب من الأ�ضب����اب ال�ضيا�ضية، وتو�ضف العدالة النتقالية 

لكونها حتدث اأثناء النتقال:
احلكم. نظام  تغيري   •

�ضلم". حالة  اإىل  حرب  "حالة  �ضيا�ضية  �ضراعات  اأو  اأهلية  حرب  من  النتهاء   •
دميقراطي. نظام  اإىل  وا�ضتبداد  قمع  نظام  من  النتقال   •

النفتاح. �ضيا�ضة  اإىل  النغاق  �ضيا�ضة  با�ضتبداله  لنظام حكمه  ما  تغيري حاكم   •
وتتم ه���ذه العملي���ات النتقالية وفقا لآلي���ات كالإ�ضاحات وك�ض���ف احلقيقة جرب 

ال�ضرر ل�ضحايا النتهاكات  وتخليد الذاكرة واللجوء للعدالة اجلنائية.
العدالة االنتقالية:

 لي����ض لها تعري���ف وا�ضح وحم���دد، اإل اأن الأمم املتح���دة اأ�ض���ارت اإىل اأن  العدالة 
النتقالية هي: "جمموعة التدابري الق�ضائية وغري الق�ضائية التي قامت بتطبيقها دول 
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خمتلف���ة من اأجل معاجلة ما ورثته م���ن انتهاكات ج�ضيمة حلق���وق الإن�ضان. وتت�ضّمن 
هذه التداب���ري املاحقات الق�ضائية، وجل���ان احلقيقة، وبرامج ج���رب ال�ضرر واأ�ضكال 

متنّوعة من اإ�ضاح املوؤ�ض�ضات".
ويف �ضبيل ذلك تقّدم العدالة النتقالية:

اعرتافًا بحقوق ال�ضحايا.  -
ت�ضّجع الثقة املدنية.  -

تقّوي �ضيادة القانون والدميقراطية.  -
االأهداف االأ�سا�سية للعدالة االنتقالية:

عدم تكرار النتهاكات.  -
اإجراء امل�ضاحلة الوطنية.  -

لقد عرف العامل اأكرث من ثاثني جتربة منها خم�ض اأفريقية وواحدة عربية.
اآليات العدالة االنتقالية: 

ن�ضتخل����ض من ذلك اأن العدالة النتقالية هي منهج يتم عرب اآليات تت�ضل الواحدة 
بالأخرى عملياًّا ونظرياًّا،  واأبرز هذه الليات الأ�ضا�ضية هي :

عَت���رَبون اأكرث من  املاحق���ات الق�ضائي���ة: ودائما ما تط���ال املرتكبني الذين يحُ  )1
يتحّمل امل�ضوؤولية يف انتهاكات حقوق الن�ضان.

جلان ك�ض���ف احلقيقة: وهي و�ضائل للتحقيق يف اأمن���اط النتهاكات املنتظمة   )2
والتبليغ عنها، وتقدم التو�ضية باإجراء التعديات، وت�ضاعد على فهم الأ�ضباب الكامنة 

وراء النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�ضان.
���دة وتّتخذ  ج���رب ال�ض���رر: والتي تع���رتف احلكومات عربه���ا بالأ�ضرار املتكبَّ  )3
خط���وات ملعاجلته���ا، وغالبًا م���ا تت�ضّمن هذه املب���ادرات عنا�ضر مادي���ة "كاملدفوعات 
النقدي���ة اأو اخلدمات ال�ضحّية على �ضبي���ل املثال"، ف�ضًا عن نواٍح رمزية "كالعتذار 

العلني اأو اإحياء يوم الذكرى"، وغريها.
الإ�ض���اح املوؤ�ض�ض���ي: وي�ضمل موؤ�ض�ض���ات الدولة القمعية على غ���رار الأجهزة   )4
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الأمنية، القوات امل�ضلحة، املحاكم، بغية تفكيك –بالو�ضائل املنا�ضبة – اآلية النتهاكات 
البنيوية وتفادي تكرار النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�ضان والإفات من العقاب.

وه����ذه لي�ضت قائم����ة مغلقة، ب����ل اأن بع�ض ال����دول اأ�ضافت اإليه����ا تدابري خمتلفة 
كتخلي����د الذاكرة  مثًا، وبذلت الكثري من اجلهود للحفاظ على ذكرى ال�ضحايا من 
خ����ال اإن�ضاء متاحف، واإقامة ن�ضب تذكارية، وغريها م����ن املبادرات الرمزية مثل 
اإع����ادة ت�ضمية الأماكن العامة، وغريها، وقد باتت جزءًا مهمًا من العدالة النتقالية 

يف معظم اأنحاء العامل.
العدالة االنتقالية وانتهاكات حقوق االن�سان:

اإن انتهاك���ات حقوق الإن�ضان يف اليمن كثرية ومتنوعة وم�ضتمرة، وهي بالفعل حتتاج 
اإىل معاجل���ة وفقًا للعدال���ة النتقالية، خا�ضة واأننا نريد النتقال اإىل مرحلة دميقراطية 
وبناء مين جديد، فكل مرحلة �ضراع �ضيا�ضي حدثت يف اليمن �ضواًء كانت يف ال�ضمال اأو 
يف اجلن���وب، رافقتها انتهاكات حلقوق الإن�ضان، وه���ذه النتهاكات ل تقت�ضر فقط على 
العتق���الت والغتيالت والإخف���اءات الق�ضرية واجلرحى والقتل���ى؛ بل تتعدى ذلك اإىل 
نهب الأرا�ضي والأموال واملمتلكات اخلا�ضة والعامة، وت�ضريح العمال واملوظفني املدنيني 
والع�ضكري���ني من وظائفهم واأعمالهم، والت�ضرف باملرافق ال�ضيادية للدولة دون الرجوع 

لل�ضلطات الت�ضريعية باعتبارها ممثلة لل�ضعب املالك احلقيقي لل�ضلطة والرثوة.
فه���ذه النتهاك���ات التي وقعت عل���ى الن�ض���ان يف اليمن لبد م���ن خ�ضوعها لآليات 
العدال���ة النتقالية، على اأن تتم املعاجلة وفقا لاآلي���ة التي تتنا�ضب وحجم النتهاكات 
والف���رتة الزمني���ة لوق���وع النتهاك مب���ا ي�ضمن عدم تكراره���ا م�ضتقب���ًا، ومبا يحقق 

م�ضاحلة وطنية بني اأطراف ال�ضراع.
اإل اأن اآلي���ات العدال���ة النتقالية ملعاجلة انتهاكات حق���وق الن�ضان وحدها ل تكفي 
يف دول���ة كاليمن نظ���رًا لتعقيداتها، حيث ما زال منتهكو احلق���وق يتمتعون باحل�ضانة 
وي�ضيط���رون على ثروة الباد، ناهيك عن قيادتهم الفعلية للقوات الأمنية والع�ضكرية، 
وامتاكهم الأ�ضلحة اخلفيفة والثقيل���ة وامللي�ضيات امل�ضلحة وغريها من الأمور املعقدة 
التي تعيق معاجلة انتهاكات حقوق الن�ضان وفقًا لآليات العدالة النتقالية وحدها، وهنا 
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ل ب���د لنا اأن ن�ض���ري اإىل الآليات "التعاقدية وغري التعاقدية" حلق���وق الإن�ضان واللجوء 
اإليها متى ما اأتيحت الفر�ضة لنا�ضطي حقوق الإن�ضان ومنظمات املجتمع املدين. 

العدالة االنتقالية وموؤمتر احلوار الوطني ال�سامل:
          يب���دو م���ن الوهل���ة الأوىل اأن اإدراج مو�ض���وع العدال���ة النتقالية �ضمن حماور 
موؤمت���ر الوطن���ي، جاء متاأخرًا ج���دًا، اأي بعد و�ضع جميع املح���اور، حيث مل ياأِت حمور 
العدال���ة النتقالية م�ضتقا، بل ج���اء رديفًا ملوا�ضيع متعددة حتت م�ضمى "ق�ضايا ذات 
بعد وطن���ي وامل�ضاحلة الوطنية والعدال���ة النتقالية"، وق�ض���م الفريق اإىل جمموعتني 
الأوىل والت���ي ت�ض���م ق�ضاي���ا ذات بع���د وطن���ي وت�ضم���ل "النازحني، ا�ض���رتداد الموال 
والرا�ض���ي املنهوب���ة، الإره���اب" واملجموعة الثاني���ة "الخفاء الق�ض���ري، ال�ضراعات 
ال�ضيا�ضي���ة، انتهاك���ات حقوق الن�ض���ان 2011م"، و من املخجل حق���ًا اأن موؤمترًا كهذا 
يخل���ط اأوراق املوا�ضي���ع على هذا النح���و، ثم يقف حائرا اأمام طلب���ات اأع�ضاء الفريق 
حي���ث كان لبد اأن ي�ضب���ق مو�ضوع العدال���ة النتقالية مو�ضوع امل�ضاحل���ة الوطنية، اإذ 
اأن امل�ضاحل���ة الوطني���ة ه���ي هدف للعدال���ة النتقالي���ة، ولي�ض العك�ض كم���ا هو عنوان 
املح���ور، ويف هذا ال�ضاأن ا�ضتغرق الأمر اأيامًا طويلة "اجلل�ضة العامة الأوىل وما تاها، 
واجلل�ض���ة العامة الثاني���ة، اأي بح�ضاب الزمن تقريبا 4 اأ�ضه���ر"، ومن جانب اآخر األغى 
املحور انتهاكات حقوق الن�ضان التي وقعت يف ال�ضطر اجلنوبي منذ عام 2007م والتي 
تخ����ض احل���راك اجلنوبي ال�ضلم���ي، ومل ي�ضعها يف ع���ني العتبار واكتف���ى بانتهاكات 
حق���وق الن�ضان لعام2011م املتعلقة بالثورة، ويف احلالتني كانت املرجعية لهذا املحور 
"املبادرة اخلليجية واآلياتها التنفيذية"، واملتمعن يف هذه املرجعية يجد اأنها مل تتناول 
العدال���ة النتقالي���ة كمنهج مهم ملعاجلة انتهاك���ات حقوق الن�ض���ان يف اليمن، وعملية 
�ضروري���ة لانتق���ال اإىل امل�ضتقبل "اليمن اجلدي���د"، متجاهلة مت���ام الإن�ضان اليمني 
وحق���ه يف حياة كرمي���ة، بل اإنها –اأي املب���ادرة-  ت�ضمنت امل�ضاحل���ة الوطنية �ضاربة 
عر����ض احلائط بحقوق الن�ضان اليمني، وناهيك على اأن املحور قد و�ضع يف ظل وجود 
ثاثة م�ضاريع لقوانني خمتلفة عن العدالة النتقالية وامل�ضاحلة الوطنية اأو امل�ضاحلة 
الوطني���ة والعدالة النتقالية، الأم���ر الذي جعل الفريق ي���دور يف دوامة عمل املجاميع 
والدخ���ول يف تفا�ضيل لي�ض لها عاقة مبا�ضرة بالعدالة النتقالية مو�ضوع املحور الذي  
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مل يت���م مناق�ضته ب�ضكل مف�ضل كمو�ضوع حموري يج���ب اأن تتنا�ضب اآلياته مع موا�ضيع 
املجموعات التي ق�ضمت يف اإطار الفريق.

كما واأن مو�ضوع ق�ضايا ذات بعد وطني جاء م�ضطلحًا ف�ضفا�ضًا ومطاطًا، واقت�ضر 
على ثاثة موا�ضيع كان ينبغي اأن يخرج يف حمور لوحده مبناأى عن العدالة النتقالية، 
ث���م ت�ضاف اإليه ق�ضايا اأخ���رى "كق�ضية تهامة وق�ضية املناطق الو�ضطى، تلك الق�ضايا 
الت���ي اأ�ضيف���ت فيما بعد اإىل خط���ة الفريق دون اأن يت���م فرز ما هو متعل���ق بانتهاكات 
حقوق الن�ضان يف تلك املناطق، وما هو متعلق بال�ضراع ال�ضيا�ضي اأو اأي �ضيء اأخر- اأي 
م���ا يخ�ض العدال���ة النتقالية وما يخ�ض ق�ضايا ذات بعد وطن���ي، لأن مو�ضوع العدالة 
النتقالي���ة ينبغي اأن ياأخذ حقه كمنهج متكامل ل يرتك �ضغرية ول كبرية يف موا�ضيعه 
املختلف���ة وعنا�ضره املتمثلة باآلياته ملعاجلة جميع انتهاك���ات حقوق الن�ضان وما تركته 

وخلفته ال�ضراعات ال�ضيا�ضية من انتهاكات، وغريها. 
 خات��م�����ة:

ن���ات ال�ضيا�ضية امل�ضاركة، وخا�ضة تلك التي وقع���ت على املبادرة اخلليجية  اإن املكوِّ
مل ن�ضت�ض���ف ب���اأن له���ا اإرادة حقيقي���ة يف القطيع���ة مع ما�ض���ي النتهاك���ات اجل�ضيمة 
حلق���وق الن�ضان �ضواًء كان ذلك على امل�ضتوى ال�ضيا�ضي اأو القانوين والعرتاف العلني 
بانتهاك���ات حقوق الن�ضان، وهل لديهم نوايا �ضادق���ة ملعاجلة النتهاكات على م�ضتوى 
احلكومة واملجل�ض النواب والعدالة، كل تلك الأمور مل ن�ضت�ضفها نحن كمكونات م�ضتقلة 
م�ضارك���ة يف موؤمتر احلوار الوطني، ولكون مو�ضوع العدال���ة النتقالية حمكوما بثاثة 

مكونات رئي�ضية وهي:
•  ال�ضيا�ضة.  •  القانون.           الإن�ضان.         •  حقوق 

فهذه املكون���ات مل تكن حا�ضرة بقوة يف نقا�ضات موؤمتر احلوار الوطني، مما جعل 
م���ن مو�ضوع العدال���ة النتقالية مو�ضوع���ا هام�ضيا لي�ض ذي اأهمي���ة ملعاجلة انتهاكات 
حق���وق الن�ض���ان، اأوهن���اك نوايا لعدم تكراره���ا م�ضتقبا، فل���م تتوافر نواي���ا �ضادقة 
لاهتم���ام مبو�ضوع العدالة النتقالية باعتبارها مب���داأ نبيل وقيمة م�ضافة لل�ضري نحو 

�ضيادة القانون وحتقيق الدميقراطية.  
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توصيات
 منتديات منتدى الحوار الوطني
 وجهة نظر حقوقية وقانونية
 في المحافظات
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التوصيات
 الخاصة بالمنتدى االول للحوار الوطني
"وجهة نظر حقوقية وقانونية"
9 مايو 2013 صنعاء

التو�ش���يات التي َخُل�ص اإليها امل�ش���اركون يف منتدى احلوار الوطني "وجهة نظر 
حقوقية وقانونية" املنعقد يف مدينة �شنعاء يوم اخلمي�ص 9 مايو 2013م للم�شاهمة 

يف اإعداد و�شياغة الد�شتور القادم:

أواًل:  شكل الدولة األنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن

االأقاليم متعددة  احتادية  دولة   •
يو�ضي امل�ضاركون يف املنتدى بالأخذ بنظام الدولة الحتادية الفيدرالية الذي يقوم 
عل���ى توزيع ال�ضلطات وبني القاليم والوليات املكونة له���ا وفق اأ�ض�ض، فاليمن يف اأَم�ِض 
احلاج���ة اإىل اإح���داث تغيري جذري بني���وي ا�ضتجابة لتطلعات ث���ورة احلادي ع�ضر من 
فرباي���ر 2011 ال�ضعبية ال�ضلمية، يقوم على مبداأ امل�ضاركة املجتمعية الفعلية يف احلكم 
والإدارة وال�ضيا�ض���ة، وعلى مب���داأ العدالة يف التنمية وتوزيع ال���رثوات الوطنية، و�ضوًل 
اإىل اإعادة ت�ضكيل املنظومة ال�ضيا�ضية واحلزبية يف اليمن، وفقًا لأ�ض�ض وقواعد را�ضخة 
لبن���اء دولة مينية حديثة تقوم عل���ى الدميقراطية واحرتام حق���وق وحريات الإن�ضان، 
والت���داول ال�ضلمي لل�ضلطة، ولن يتاأتَّى ذلك كله اإل من خال الأخذ بالنظام الحتادي  

الفيدرايل، واإعادة توزيع �ضلطات الدولة مبوجبه على النحو التايل:
ال�سلطة الت�سريعية، وتتوزع على النحو التايل:  -1

�ضلط���ة ت�ضريعي���ة احتادي���ه علي���ا: ومتث���ل الدول���ة الحتادي���ة، وتخت�ض   •
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بالوظيفة الت�ضريعية يف كافة ال�ضئون الداخلة يف نطاق اخت�ضا�ضها، وكل ما ي�ضدر 
عنه���ا يكون ملزمًا جلمي���ع �ضكان واأقاليم الدولة، وتتكون م���ن غرفتني يتم انتخاب 

اأع�ضائها من قبل ال�ضعب. 
املجل�ض الأول يراعى فيه التمثيل ال�ضكاين وفقًا لعدد ال�ضكان. 

والث����اين يراعى في����ه متثيل امل�ضاحة اجلغرافية لاأقالي����م على قدم امل�ضاواة يف 
التمثيل العددي.

�سلطه ت�سريعية اإقليمية: تخت�ضُّ ب�ضنِّ القوانني املحلية يف كافة ال�ضئون املحلية،   •
ومب���ا ل يتعار�ض مع اأحك���ام الد�ضتور الحتادي، ودون رقاب���ة اأو و�ضاية اأو اإ�ضراف من 
ال�ضلطات الت�ضريعية الحتادية، وتتكون اإما من جمل�ضني اأو جمل�ض واحد، ويتم انتخاب 

اأع�ضائها من �ضكان الإقليم.
ال�سلطة التنفيذية وتتوزع بني:  -2

التنفيذية الحتادية املركزية، ويختلف �ضكلها وتركيبها باختاف  ال�ضلط���ة   •
نظام احلكم اإما احتادي رئا�ضي اأو احتادي برملاين.

ال�سلط��ة التنفيذية االقليمية: حكومة الإقليم وتتكون من رئي�ض وزراء الإقليم،   •
وع���دد حمدود من الوزراء املتخ�ض�ضني، ويتم اختياره���م من قبل ال�ضلطة الت�ضريعية 

املحلية املنتخبة من �ضكان الإقليم.
ال�سلطة الق�سائية االحتادية تتوزع بني:  -3

املحكم��ة العليا االحتادية: وهي هيئ���ه ق�ضائية م�ضتقله حمايده تخت�ض بثاث   •
مهام اأ�ضا�ضية:

 1- تف�ضري ن�ضو�ض الد�ضتور والرقابة على د�ضتورية القوانني.
2-الف�ض���ل يف املنازع���ات وتنازع الخت�ضا�ض التي تن�ض���ئ بني احلكومة الحتادية 

والأقاليم املكونة لها.
3-الف�ضل يف املنازعات التي تن�ضاأ عن تطبيق القوانني الحتادية فقط.
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الق�ضائ���ي الذي يخت�ض  اإقلي���م نظامه  الإقليمي���ة: فلكل  الق�ضائي���ة  ال�ضلط���ة   •
بتطبي���ق القوانني الإقليمي���ة وتف�ضريها، والف�ضل يف املنازعات الت���ي تن�ضئ عن تطبيقها 
من خ���ال منظومه ق�ضائية ت�ضكل املحاكم بكافة درجاتها وفق���ًا للنظام الق�ضائي الذي 

يعتمده د�ضتور الإقليم، اأي اإما نظام الق�ضاء املوحد، اأو نظام الق�ضاء املزدوج.
الد�ستور االحتادي :

يو�ض���ي امل�ضاركون يف املنتدى اأن ي�ضم���ن الد�ضتور الحتادي للدولة اليمنية الأ�ض�ض 
والقواعد التالية: 

�ضلطات الدولة الحتادية والإقليمية ومكوناتها واآلية ت�ضكيلها.  -1
اخت�ضا�ضات ال�ضلطات الحتادي���ة ووظائفها احل�ضرية، وعلى وجه التحديد   -2

الوظائف التالية:
القومي. والأمن  الوطني  الدفاع  �ضئون   •

والتجني�ض. اجلن�ضية  �ضئون   •
الحتادية. واملاحة  والنقل  والت�ضالت  الربيد   •

العامة. وال�ضيا�ضة  اخلارجية  التجارة   •
اخلارجي. والقرتا�ض  والإ�ضدار  العملة   •

الحتادية. النتخابية  النظم   •
واإدارته. الحتادي  املركزي  البنك  اإن�ضاء   •
واملقايي�ض. والأوزان  واملكاييل  املوا�ضفات   •

جترمي انف�ضال اأي اقليم من اقاليم الدولة من طرف واحد.  -3
ا�ض���رتاط احل�ضول على ن�ضبه عالية من اأ�ض���وات املقرتعني ل تقل عن ثاثة   -4

اأرباع ال�ضعب، لإجراء اأي تعديل على الد�ضتور الحتادي.
وفيم���ا ذلك من الخت�ضا�ضات املحلية يخت�ض بها د�ضتور كل اإقليم على حده وفقا 

لرغبة اأبناء الإقليم. 
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ثانيا : الضمانات الدستورية
 الستقالل القضاء وتحقيق الفصل بين السلطات: 

يو�شى امل�شاركون يف املنتدى باأن يت�شمن الد�شتور الحتادي ال�شمانات الأ�شا�شية 
ل�شتقالل الق�شاء وهي:

الن�ض يف الد�ضتور على ا�ضتقال ال�ضلطة الق�ضائية، واإحاطة هذا ال�ضتقال   -1
باحلماي���ة اجلزائي���ة التي متنع وجترم انته���اك مبداأ ا�ضتقال الق�ض���اء، وتعاقب على 
ذل���ك جميع �ضور التدخل والتاأث���ري، والن�ض على اإيجاد قانون خا�ض حلماية ا�ضتقال 
ال�ضلط���ة الق�ضائية، ين�ضُّ على فر�ض عقوب���ات �ضارمة ورادعة على كل من يتدخل يف 

�ضئون الق�ضاء، ومي�ض ا�ضتقاله اأو يحول دون تنفيذ اأحكامه اأو عرقلتها.
الن����ض يف الد�ضت���ور على حت���رمي ت�ضري���ع اأي ن�ضو�ض قانوني���ة يرتتب عليها   -2

الرقابة على اإجراءات املحاكم لغري ال�ضلطة الق�ضائية، اأو اإن�ضاء حماكم ا�ضتثنائية.
الن����ض على اأن يك���ون اأمر الق�ضاء وق�ضاته بيد الق�ض���اة اأنف�ضهم، وذلك باأن   -3
ين����ض �ضراح���ة يف الد�ضتور على اأن يت���وىل الق�ضاة، ووفقًا للد�ضت���ور والقانون، جميع 
الأم���ور املتعلق���ة بوظائفهم، ابت���داء من التعي���ني والنق���ل والتاأديب والتاأهي���ل والعزل 
والرتقي���ة، وحتى الإحالة اإىل املعا�ض، ووفقًا لقواعد اأ�ضولية يقررها الق�ضاة اأنف�ضهم، 
يراعى فيها منح القا�ضي اأو�ضع ال�ضمانات للدفاع عن نف�ضه، وعدم عزله اإل يف اأحوال 

حمددة ين�ض عليها القانون.
اأن يحُن�ض يف الد�ضتور على القواعد الأ�ضا�ضية التالية:  -4

اإىل حمكمة  واللجوء  للقانون،  اأدين بجرمية طبقًا  �ضخ�ض  لكل  كفالة احلق   •
اأعلى لإعادة النظر يف قرار اإدانته.

كفال���ة ح���ق التعوي�ض لل�ضخ�ض املدان اإذا اأحُبطل حكم اإدانته، وثبت ح�ضول   •
خطاأ ق�ضائي عند اإدانته.

اأحُدين بها، اأو برئ منها  جترمي اإعادة حماكمة �ضخ�ض على جرمية �ضبق اأن   •
بحكم ق�ضائي نظامي طبقًا للقانون.
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الن����ض �ضراح���ة عل���ى كفالة ح���ق الدفاع، باعتب���ار اأن ذلك يعدُّ حق���ًا اإن�ضانيًا   •
اأ�ضيًا، ومتكني كل �ضخ�ض من حقه يف ال�ضتعانة، وبحرية، مبن يدافع عنه.

قانوين. ن�ض  بغري  اإدانة  ول  عقوبة،  ل  اأن  على  �ضراحة  الن�ض   •
الق�ضائية  ال�ضلطة  لتمكني  الكافية  املالية  املوارد  توفري  على  �ضراحة  الن�ض   •

من اأداء مهامها بطريقة �ضليمة.
الن����ض �ضراح���ة يف الد�ضتور على اعتب���ار املبادئ الأ�ضا�ضي���ة ب�ضاأن ا�ضتقال   •
ال�ضلطة الق�ضائية الت���ي اعتمدتها اجلمعية العامة لاأمم املتحدة �ضنه 1985م، 

جزءًا اأ�ضا�ضيًا يف اأي قانون يعدُّ لل�ضلطة الق�ضائية يف الدولة الحتادية.
ثالثا : المضامين المطلوبة

 في الدستور القادم بما يخص الحقوق والحريات 

يو�ش���ى امل�ش���اركون يف املنت���دى اأن ُين����ص يف الد�ش���تور عل���ى القواع���د واملبادئ 
الأ�شا�شية التالية:

الن����ض على اإيجاد �ضلطة ق�ضائية حقيقية م�ضتقل���ة وحمايدة ت�ضون احلقوق   -1
واحلريات وتوقع العقوبات واجلزاءات على كل منتهك اأو متعٍد عليها.

الن�ض يف الد�ضتور على العهود والتفاقيات الدولية التي يقرها املجتمع الدويل   -2
ممث���ًا بالأمم املتح���دة وموؤ�ض�ضاتها املتعلقة باحلقوق واحلري���ات، واإعطائها 

ال�ضمو والأ�ضبقية يف التطبيق على القانون املحلي.
الن����ض يف الد�ضت���ور على جت���رمي اأي تفرقه ب���ني الذكور والإن���اث يف احلقوق   -3
والواجب���ات، والتحذي���ر باجلزاء املرتتب عل���ى من يج�ضد ه���ذه التفرقة باأي 

>>>
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�ضورة كانت، وكذا اأي تفرقه بني املواطنني يف اليمن.

التوصيات
 الخاصة بالمنتدى الثاني للحوار الوطني

وجهة نظر حقوقية وقانونية"
23 مايو 2013 - تعز 

التو�ضي���ات الت���ي خل����ض اإليها امل�ضارك���ون يف منتدى احلوار الوطن���ي "وجهة نظر 
حقوقي���ة وقانونية" املنعقد يف مدينة تعز ي���وم اخلمي�ض 23 مايو 2013م للم�ضاهمة يف 

اإعداد و�ضياغة الد�ضتور القادم.
 

أواًل: شكل الدولة األنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن:

اأو�ضى امل�ضاركون يف منتدى احلوار الوطني "وجهة نظر حقوقية وقانونية" املنعقد 
يف مدين���ة تع���ز يوم اخلمي�ض 23 مايو 2013م فيما يتعلق باملحور اخلا�ض ب�ضكل الدولة 

الأن�ضب لتعزيز احلكم الدميقراطي يف اليمن، بالتايل:
اأن يك���ون �ضكل نظام احلكم يف الدولة اليمنية العتيدة احتادي )فيدرايل( برملاين 

يقوم على الأ�ض�ض التالية:
ال�سلطة الت�سريعية فيه تتكون من :  -1

�ضلطة ت�ضريعية احتاديه عليا: تخت�ض بالوظيفة الت�ضريعية يف الدولة، يتكون   •
ت�ضكيلها من غرفتني يتم انتخاب اأع�ضائها من قبل ال�ضعب. 

التمثيل  ت�ضكيله���ا  ويراعي يف  ال�ضع���ب  اأو  الن���واب  وت�ضم���ى جمل����ض  الأوىل:   •
ال�ضكاين وفقًا لعدد  ال�ضكان.

اأو ال�ضي���وخ، ويراعي يف  اأو جمل�ض ال�ضورى  الثاني���ة: وت�ضم���ى جمل�ض الأم���ة   •
ت�ضكيله���ا التمثي���ل اجلغ���رايف لاأقالي���م  وعل���ى ق���دم امل�ض���اواة العددي���ة  يف 
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التمثيل .
وتتكون  الإقليم،  الت�ضريعية يف  بالوظيف���ة  اإقليمية: تخت�ض  ت�ضريعية  �ضلط���ة   •

من جمل�ض واحد يف الغالب ويتم انتخاب اأع�ضائه من �ضكان الإقليم.
2- ال�ضلطة التنفيذية  فيه تتكون من :

نظ���ام احلكم يف  باختاف  وتركيبها  �ضكله���ا  املركزي���ة: يختلف  احلكوم���ة   •
الدولة الحتادية احتادي رئا�ضي اأو احتادي برملاين.

الإقليم وعدد  وزراء  رئي�ض  وتتكون من  الإقليم  : حكومة  الإقليمية  احلكومة   •
حم���دود م���ن ال���وزراء املتخ�ض�ضني، ويت���م اختياره���م من قب���ل ال�ضلط���ة الت�ضريعية 

لاإقليم املنتخبة من �ضكان الإقليم .
ال�سلطة الق�سائية فيه تتكون من :  -2

ال�شلطة الق�شائية املركزية: وتتمثل  باملحكمة الحتادية العليا و تخت�ص باملهام التالية : 
القوانني.   د�ضتورية  على  والرقابة  الد�ضتور  ن�ضو�ض  تف�ضري  الأوىل:   •

•  الثاني���ة: الف�ض���ل يف املنازعات وتنازع الخت�ضا�ض التي تثور بني احلكومة 
الحتادية وحكومات الأقاليم.

فقط. الحتادية  القوانني  تطبيق  عن  تن�ضاأ  التي  املنازعات  يف  الف�ضل  الثالثة:   •
التي  الإقليمية  الق�ضائية  �ضلطت���ه  اإقليم  فلكل  الإقليمية:  الق�ضائية  ال�ضلط���ة   •
تخت����ض بتطبيق القوان���ني الإقليمية وتف�ضريها، والف�ض���ل يف املنازعات التي 
تن�ضاأ ع���ن تطبيقها وفقًا للنظام الق�ضائي الذي يعتمده د�ضتور الإقليم اأي اأما 

نظام الق�ضاء املوحد، اأو نظام الق�ضاء املزدوج.
4- عدد االأقاليم: 

يو�ش���ي امل�ش���اركون يف املنتدى باأن يكون عدد الأقاليم يف اجلمهورية اليمنية 
�ش���تة اأقالي���م، عل���ى اأن يراع���ى عن���د ت�ش���كيلها اإيج���اد و�ش���ع خا����ص مبدينة عدن 

كمنطقة اقت�شادية وجتارية خا�شة.
5- الدف�������اع والأم���ن: يو�ضي امل�ضاركون يف املنتدى اأن يكون اجلي�ض وطنيًا واحدًا، 
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اأما الأمن فلكل اإقليم �ضرطه وقوات اأمنية خا�ضة .
ثانيًا: الضمانات الدستورية

 الستقالل القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات

اأو�شى امل�شاركون باملنتدى اأن يت�شمن الد�شتور اليمني ال�شمانات الد�شتورية 
ل�شتقالل الق�شاء وهي:

الن����ض يف الد�ضت���ور على مب���داأ الف�ضل بني ال�ضلط���ات الت�ضريعية والتنفيذية   •
والق�ضائي���ة، وتقرير مبداأ ا�ضتقال ال�ضلطة الق�ضائية، واإحاطة هذا ال�ضتقال 

باحلماية اجلزائية التي متنع وجترم انتهاك مبداأ ا�ضتقال الق�ضاء.
ال�ضلطة  اإيجاد قانون خا����ض حلماية ا�ضتق���ال  الن����ض يف الد�ضت���ور عل���ى   •
الق�ضائي���ة، وجترمي التدخل يف �ضئون ال�ضلط���ة الق�ضائية، ويفر�ض العقوبات 
ال�ضارم���ة والرادعة على كل من يتدخ���ل يف �ضئون الق�ضاء، ومي�ض ا�ضتقاله، 

اأو يحول دون تنفيذ اأحكامه اأو عرقلتها.
اأي ن�ضو����ض قانونية يرتتب عليها  الن����ض يف الد�ضت���ور على حترمي ت�ضريع   •
الرقاب���ة على اإج���راءات املحاكم لغري ال�ضلط���ة الق�ضائية، اأو ي�ضم���ح  باإن�ضاء 

حماكم ا�ضتثنائية  خارج �ضلطة الق�ضاء.
•  الن����ض عل���ى اأن يكون اأم���ر الق�ضاء وق�ضاته بيد الق�ض���اة، واأن يتوىل الق�ضاة 

ووفقا للد�ضتور والقانون جميع الأمور املتعلقة بوظائفهم وفقا للقواعد التالية :
الن����ض �ضراح���ة يف الد�ضتور عل���ى اأن يكون تعيني اأع�ض���اء ال�ضلطة الق�ضائية   -1
م���ن ال�ضلط���ة الق�ضائية نف�ضها وبالت���ايل لها وحدها �ضلط���ة تدريب اأع�ضائها 

وتاأهيلهم والإ�ضراف عليهم وظيفيًا وق�ضائيًا ورقابيَا.
الن����ض �ضراحة يف الد�ضتور على جترمي كل ق���ول اأو فعل ميثل تدخا يف عمل   -2
الق�ض���اء، اأو ي�ضك���ل انتقا�ض���ًا ل���ه، اأو م�ضا�ض���ًا بالتعديل يف موازنت���ه ال�ضنوية 

املعتمدة.
الن�����ض �ضراح����ة يف الد�ضتور عل����ى انعدام كل قرار اأو اأم����ر ميثل معار�ضة   -3

لأحكام الق�ضاء.
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الن����ض �ضراحة يف الد�ضتور على الهتمام بالق�ضاء الد�ضتوري والإداري بدءًا   -4
بالإن�ضاء، مرورًا بالتاأهيل وانتهاًء بال�ضلطات املمنوحة.

الن����ض �ضراح���ة يف الد�ضتور عل���ى اأن يكون للق�ض���اة دوٌر رئي�ض���ٌي يف �ضياغة   -5
القوانني واللوائح اخلا�ضة بالق�ضاء.

الن����ض �ضراح���ة يف الد�ضتور على حق اأع�ضاء ال�ضلط���ة الق�ضائية يف اأن يكون   -6
لهم كيان نقابي.

الن�ض �ضراحة على توفري املوارد املالية الكافية لتمكني ال�ضلطة الق�ضائية من   -7
اأداء مهامها بطريقة �ضليمة.

الن����ض �ضراح���ة يف الد�ضتور على اعتب���ار املبادئ الأ�ضا�ضية ب�ض���اأن ا�ضتقال   -8
ال�ضلطة الق�ضائية التي اعتمدتها اجلمعية العامة لاأمم املتحدة �ضنه 1985م 

جزءًا اأ�ضا�ضيًا يف اأي قانون يعد لل�ضلطة الق�ضائية يف الدولة الحتادية.
 ثالثا : الحقوق والحريات في الدستور االتحادي:

يو�ش���ي امل�ش���اركون يف املنتدى اأن ي�شمن الد�ش���تور الحتادي للدولة اليمنية 
الأ�ش�ص والقواعد التالية:

يحُراع���ى عند �ضياغ���ة الد�ضت���ور ال�ضتعانة بخ���رباء متخ�ض�ض���ني يف �ضياغة   .1
الن�ضو�ض الد�ضتورية.

اأن تك���ون ن�ضو�ض���ه واأحكامه خالية م���ن اجلمل والعبارات الت���ي تنتق�ض ولو   .2
�ضمنا من احلقوق واحلريات.

اأن تكون ن�ضو�ضه �ضريحة يف تقرير قد�ضية احلقوق واحلريات العامة املكفولة   .3
لليمنيني جميعا .

اأن تك���ون ن�ضو�ضه �ضريحة يف جترمي التفرقة بني الذكور والإناث يف احلقوق   .4
والواجب���ات وحتديد اجلزاء املرتتب على من تثب���ت اإدانته بذلك فردًا كان اأو 

جماعة.
اأن تكون ن�ضو�ضه �ضريحة يف جترمي التفرقة بني اليمنيني باأي �ضورة، وحتديد   .5



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 371مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

اجلزاء الرادع على من يثبت اإدانته بذلك فردًا كان اأو جماعة.
اأن تك���ون ن�ضو�ضه �ضريحة بالتقيد بالعهود واملواثيق التفاقيات الدولية التي   .6
يقره���ا املجتمع ال���دويل ممثًا بالأمم املتحدة وموؤ�ض�ضاته���ا املتعلقة باحلقوق 

واحلريات، واإعطائها ال�ضمو والأ�ضبقية يف التطبيق على القانون املحلي.
اأن يقرر الد�ضتور �ضراحة  القواعد الأ�ضا�ضية التالية:  .7

اإن�ضانيا  يعد حقا  اأن ذلك  باعتب���ار  الدفاع  كفاله حق  على  الن����ض �ضراحة   •
اأ�ضي���ا وكفالة  احلق لكل مواطن يف املحاكمة العادلة اأمام قا�ضيه الطبيعي، 

ويف متكينه من  ال�ضتعانة، وبحريه مبن يدافع عنه.
قانوين. ن�ض  بغري  عقوبة  ول  جرمية  ل  مبداأ  على  �ضراحة  الن�ض   •

كفالة احلق لكل �ضخ�ض اأدين بجرمية طبقًا للقانون يف اللجوء اإىل حمكمة   •
اأعل���ى لإع���ادة النظر يف قرار اإدانت���ه، وكفاله حق التعوي����ض لل�ضخ�ض املدان 

اإذا ما اأحُبطل احلكم باإدانته، وثبت ح�ضول خطاأ ق�ضائي عند اإدانته.
برئ  اأو  بها  اأدين  اأن  ل���ه  �ضبق  �ضخ�ض على جرمية  اإعادة حماكمة  حت���رمي   •

>>>
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منها بحكم ق�ضائي نهائي  طبقًا للقانون.

التوصيات
 الخاصة بالمنتدى الثالث للحوار الوطني
"وجهة نظر حقوقية وقانونية"
30 مايو 2013 عدن

التو�ش���يات التي خل�ص اإليها امل�ش���اركون يف منتدى احلوار الوطني "وجهة نظر 
حقوقية وقانونية" املنعقد يف مدينة عدن يوم اخلمي�ص 30 مايو 2013م

أواًل: الضمانات الدستورية

الستقالل القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات
امل�سارك��ون باملنت��دى فيما يتعلق بال�سمان��ات الد�ستورية ال�ستق��الل الق�ساء 

يو�سون باالتي :
الدائرة  اأمام  فيه  النظر  الذي مت  الق�ضائية احلايل  ال�ضلطة  قانون  اإلغاء   •

الد�ضتورية.
حمددة. ملعايري  وفقا  الق�ضاة  اختيار  يكون  اأن   •

للق�ضاة. التبعية  احل�ضانات  اإيجاد   •
متخ�ض�ض. اإداري  ق�ضاء  اإن�ضاء   •

. الق�ضاء  عمل  على  الرقابة  تفعيل   •
ف�ضاد. جرائم   اقرتافهم  ثبوت  عند  وحما�ضبتهم  الق�ضاة  م�ضاألة   •

الق�ضائية. الأحكام  لتنفيذ  متخ�ض�ضة  هيئة  ت�ضكيل   •
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. �ضئونه  يف  التدخل   اأو  الق�ضاء  ت�ضيي�ض  عدم   •
الق�ضاء. با�ضتقالية  املتعلقة  الدولية  التفاقيات  تطبيق   •

حتديث معهد الق�ضاء العايل و براجمه مبا يتوافق مع املعايري الدولية .  •
ثانيًا:  شكل الدولة األنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن

يو�شي امل�شاركني يف املنتدى بالآتي:
اأن تك���ون اليم���ن دول���ة احتادية فيدرالي���ة تتكون من اإقليم���ني. لها حكومة   •
مركزي���ة احتادي���ة، وجمل����ض ت�ضريعي  احت���ادي، وق�ضاء احت���ادي. واأن يكون 

التمثيل فيها منا�ضفة بني الإقليمني وبواقع خم�ضون باملائة لكل اإقليم.
اأن  حتتف���ظ ه���ذه الدول���ة بالهوي���ة املوح���دة، وتك���ون  فيها وزارت���ا الدفاع   •

واخلارجية �ضياديتني.
م�ضتقل. وق�ضاء  ت�ضريعي  وجمل�ض  حملية  حكومة  اإقليم  لكل   •

التالية: امل�ضائل  الحتادية   الدولة  د�ضتور  يحدد   •
الحتادي����ة  ال����رثوات، وحتدي����د �ضاحي����ات احلكوم����ة  تق�ضي����م  م�ضال����ة   •

واحلكومة املحلية.
اأي  للف�ضل يف  الق�ضائية الحتادية )املحكم���ة الحتادية(  حتدي���د اجلهات   •

منازعات بني الإقليمني.

ثالثًا: فيما يتعلق  بالحماية القانونية للعملية الديمقراطية في اليمن:

يو�شي امل�شاركون يف املنتدى بالآتي :
الأ�ضا�ضية، ي�ضمو  و�ض���ع د�ضتور احتادي جديد يت�ضمن احلق���وق واحلريات   •

ويعلو على كافة القوانني.
الإن�ضان. حقوق  وحماية  احلزبية  التعددية  على  قائم  نظام   •

وال�ضيا�ضية. املدنية  الإن�ضان  حقوق  تكفل  التي  القانونية  القواعد  �ضن   •

رابعًا: فيما يتعلق بالدستور االتحادي :
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فيما يتعلق بالد�ضت���ور الحتادي يو�ضي امل�ضاركون يف املنتدى باأن يت�ضمن الد�ضتور 
املفاهيم التالية.

امل�سمى: )د�ضتور دولة اليمن الحتادي(.  -1
�سكل الدولة: برملاين، قائم على التعددية احلزبية وال�ضيا�ضية.  -2

نظام احلكم: برملاين.  -3
تق�سيم الدولة: �ضبعة اأقاليم.  -4

علم الدولة : اأبي�ض فيه �ضبع جنوم.  -5
النظام ال�سيا�سي: ويتكون من:  -6

رئي���ض الدول��ة: هو رئي�ض احلكومة وينتخب بالقرتاع ال�ضري ملدة اأربع �ضنوات   •
ولدورتني انتخابيتني فقط، وبجولتني انتخابيتني.

الربملان: بنظام الغرفتني جمل�ض النواب + جمل�ض حكماء.  •
احلكوم��ة: ت�ضك���ل احلكومة من احل���زب احلائز على الأغلبي���ة الربملانية، ويف   •

حالة عدم ح�ضول اأي حزب على الأغلبية يتم  ت�ضكيلها بالتحالف.
�سروط الرت�سيح لرئا�سة الدولة:  -7

ميينني. واأم  اأب  من  اجلن�ضية  ميني  يكون  •  اأن 
جامعيًا. موؤهًا   يحمل  يكون  اأن   •

الع�ضكرية. للموؤ�ض�ضة  ينتمي  األ   •
النتقالية. العدالة  قانون  �ضملهم  ممن  يكون  األ   •

اأو اخليانة  بال�ضرف والمانة  يك���ون قد �ضدر �ضده حكمًا ق�ضائيًا خمًا  األ   •
الوطني���ة، وتنطب���ق ه���ذه ال�ض���روط على رئي����ض جمل����ض الن���واب واأع�ضائه، 

وكذلك رئي�ض جمل�ض احلكماء واأع�ضائه.
االأقاليم:  -8

نف�ض  عليه  وتنطب���ق  الإقليم،  �ضك���ان  انتخابه من  يت���م  اإقليم حمافظ  لك���ل   •



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 375مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

�ضروط الرت�ضيح لرئي�ض الدولة واأع�ضاء جمل�ضي النواب واحلكماء.
املحلية. الت�ضريعات  واإقرار  اإ�ضدار  مهمته  تكون  اإقليمي  جمل�ض  اإقليم  لكل   •

التوصيات
 الخاصة بالمنتدى الثاني للحوار الوطني 

"وجهة نظر حقوقية وقانونية"
6 يونيو 2013 - الحديدة

التو�ش���يات الت���ي خُل����ص اإليه���ا امل�ش���اركون يف منت���دى احل���وار الوطن���ي "وجه���ة 
نظ���ر حقوقي���ة وقانونية" املنعق���د يف مدينة احلديدة يوم اخلمي����ص 6 يونيو 2013م  

للم�شاهمة يف اإعداد و�شياغة الد�شتور القادم كما يلي:
أواًل:  شكل الدولة األنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن

  يو�شي امل�شاركون بالآتي:
اإيجاد دولة فيدرالية احتادية تتكون من عدة اأقاليم.  -1

اأن يكون نظام احلكم فيها برملاين.  -2
اأن يت���م التوافق بني الق���وى ال�ضيا�ضي���ة ومكونات املجتمع امل���دين على د�ضتور   -3
جدي���د يو�ضح �ضك���ل ونوع الدول���ة وحتديد الأقالي���م جغرافي���ًا، وت�ضميتها مع 

مراعاة الن�ضيج الجتماعي والهوية الثقافية لكل اإقليم.
اأن يت�ضم���ن د�ضت���ور الدول���ة الحتادية ن�ضو����ض متنع انف�ض���ال اأي اإقليم من   -4

اأقاليم الدولة الحتادية.
ثانيًا: الضمانات الدستورية لتعزيز استقالل القضاء:

  يو�شي امل�شاركون بالآتي:
1-  ف�ضل ال�ضلطة الق�ضائية عن ال�ضلطة الت�ضريعية وال�ضلطة التنفيذية.
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2-  اأن يرتك للق�ضاء اإدارة �ضوؤونهم ق�ضائيًا وماليًا واإداريًا ورقابيًا.
توفري العتم���ادات املالية واعتماد املبال���غ الكافية لل�ضلط���ة الق�ضائية للقيام   -3
ب���اأداء و�ضيفتها الق�ضائي���ة يف تطبيق العدالة على اأكمل وج���ه، وتوفري البنية 
التحتي���ة الأ�ضا�ضية لل�ضلطة الق�ضائية، وبرام���ج التدريب والتاأهيل للمنت�ضبني 

اإليها.
حيادية ال�ضلطة الق�ضائية وحترمي النتماء اإىل الأحزاب واملنظمات ال�ضيا�ضية   -4

للمنت�ضبني اإليها.
اإيج���اد قان���ون حلماي���ة ا�ضتق���ال ال�ضلط���ة الق�ضائي���ة وجت���رمي العتداءات   -5
والنتهاك���ات عل���ى الق�ضاء واملنت�ضبني له، واإيقاع العقوب���ات الرادعة على من 

يقوم بذلك.
اأن يخت����ض جمل�ض الق�ضاء الأعلى بتعيني الق�ضاة وترقيتهم ونقلهم وتاأهيلهم   -6

والرقابة على اأعمالهم وحما�ضبتهم.

ثالثًا: المضامين المطلوبة في الدستور القادم بما يخص الحقوق والحريات 
الفردية والجماعية:  

 يو�شي امل�شاركون باملنتدى بالآتي:
َن����ض يف الد�ضت���ور عل���ى اأن تكون املعاه���دات واملواثي���ق الدولية اخلا�ضة  1-  اأن يحُ
باحلق���وق واحلريات هي املرجعي���ة، ومبا ل يتعار�ض م���ع ال�ضريعة ال�ضامية 

ولها الأ�ضبقية على القوانني املحلية.
اأن يخ�ض����ض باب م�ضتقل يف الد�ضتور للحق���وق واحلريات العامة، واأن تنظم   -2
القوانني كيفية ممار�ضة هذه احلقوق بني الأفراد وال�ضلطة، وحتديد العقوبات 

على منتهكي هذه احلقوق.
3-  ت�ضم���ني م���ادة حقوق الن�ض���ان يف املناه���ج الدرا�ضية للمدار����ض واجلامعات 
اليمني���ة واأن يكون م���ن �ضمن مهام وزارة الوق���اف والإر�ضاد توعية اخلطباء 
واملر�ضدي���ن باأهمية حقوق الإن�ضان، وعمل برامج نوعية بحقوق الإن�ضان وبثها 
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عرب و�ضائل الإعام يف اإطار ال�ضرتاتيجية الوطنية للتوعية بحقوق الإن�ضان.
4-  تبن���ي ا�ضرتاتيجي���ة وطني���ة للتوعي���ة بحقوق الإن�ض���ان تكون ملزم���ة  لل�ضلطة 
والأح���زاب ومنظمات املجتمع املدين والأف���راد، وتفعيل دور منظمات املجتمع 
امل���دين يف جمال التوعي���ة بحقوق الإن�ض���ان، ور�ضد النتهاك���ات خ�ضو�ضًا يف 

الأرياف.
5-  اإيج���اد منهج تعليمي نوع���ي وخلق وعي جمتمعي بحق���وق الإن�ضان وواجباته، 
واإيج���اد الت�ضريع���ات والقوانني التي تقرُّ اإلزامية التعلي���م، وحث اأولياء الأمور 

على تعليم اأبنائهم، ومعاقبة من يخالف ذلك.

رابعًا:  تعزيز الحماية القانونية في العملية الديمقراطيه في اليمن

يج�سدها االآتي:
1-  د�ضتور دميقراطي.
ا�ضتقالية الق�ضاء.  -2

اإن�ضاء حمكمة د�ضتورية م�ضتقلة.  -3
حيادية املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية والأمنية.  -4

تعزيز حرية التعبري عن الراأي والرقابة املجتمعية.  -5
اعتماد معايري الكفاءة والقدرات.  -6
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التوصيات
 الخاصة بالمنتدى الخامس للحوار الوطني 
"وجهة نظر حقوقية وقانونية"
23 يونيو 2013 -المكال

التو�ش���يات التي خل�ص اإليها امل�ش���اركون يف منتدى احلوار الوطني "وجهة نظر 
حقوقية وقانونية" املنعقد يف مدينة املكال يوم اخلمي�ص 23 يونيو 2013م للم�شاهمة 

يف اإعداد و�شياغة الد�شتور القادم.
أواًل :شكل الدولة االنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي 

يو�شي امل�شاركون باملنتدى بالتي:
يك���ون  �ضك���ل الدولة احتادي���ة فيدرالية، وي�ضدر بذل���ك مر�ضوم يف د�ضتور   •

الدولة اجلديد يحدد ال�ضاحيات 
برملاين. فيها   حكم   نظام  يكون   •

فيدرالية.  ال�ضيا�ضية  الامركزية  على  احلكم   نظام  يقوم   •
)الن�ضبية(. ال�ضعبية  القائمة  على   النتخابي  النظام  يقوم    •

يراع���ى عن���د اإع���ادة توزيع الدوائر والتمثي���ل على اأ�ضا����ض ال�ضكان والرثوة   •
وامل�ضاحة.

يحق للوليات اإ�ضدار قوانني خا�ضة بها لتنظيم عملها اخلا�ض اإداريا ماليًا.  •
ثانيا ال�سمانات الد�ستوريه ال�ستقالل ال�سلطة الق�سائية: 

يو�ضي امل�ضاركني باملنتدى بان ين�ض يف الد�ضتور على:
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ا�ضتق���ال الق�ض���اء وحمايت���ه: ا�ضتقال  الق�ض���اء ماليا واداري���ًا، والف�ضل   •
اجلدي بني ال�ضلطة الق�ضائية وال�ضلطة التنفيذية.

. التنفيذية  ال�ضلطة  قبل  من   الق�ضاة  تعيني  ح�ضر   •
الق�ضاء. �ضئون  بتنظيم  تهتم  ق�ضائية  هيئة  العلى  الق�ضاء  جمل�ض   •

انتخ���اب جمل����ض الق�ض���اء العل���ى من قب���ل الق�ضاة وفق معاي���ري يحددها   •
الد�ضتور.

تعميم جتربة تطبيق قواعد القانون الإداري )اإن�ضاء حماكم اداريه ابتدائية   •
( يف بقية املحافظات ا�ضوة مبحافظتي �ضنعاء وعدن.

تاأ�ضي����ض جه���از امني ق�ضائي م�ضتق���ل واإن�ضاء �ضرطة ق�ضائي���ة تكون تابعة   •
ملجل�ض الق�ضاء الأعلى وتخت�ض بتنفيذ الحكام الق�ضائية.

توف���ري احلرا�ض���ة الأمنية للق�ضاة حلمايتهم من اأي اعتداء �ضواًء كان ذلك   •
ماديًا اأو معنويًا.

ثالث�ا :فيما يتعل�ق بالمضامين المطلوبه بالدس�تور الق�ادم فيما يخص 
الحقوق والحريات  وتعزيز النظام الديمقراطي:

  يو�شي امل�شاركني باملنتدى بالتي :
•  اأن يكف���ل الد�ضتور اجلديد حق الأفراد بالتمتع  بجميع احلقوق واحلريات 
دومنا متييز، واأهمها حق الأفراد يف التعبري عن الذات بكل و�ضوح و�ضفافية. 
اأن يكفل الد�ضتور اجلديد و�ضع منظومة ت�ضريعية متكاملة حتتوي على بيان   •
تفعيل���ي لتلك احلقوق واحلريات وت�ضمل اي�ضا عل���ى منظومة تنفيذية لتفادي 
الخط���اء ال�ضابقة ف���ان اليقاء على الن�ضو�ض ال�ضابقة  دون تعديل  يوؤدي اىل 
التهلك���ة .وان تكون  هناك روؤي���ة وا�ضحة لتطبيق ه���ذه امل�ضافني يف الد�ضتور 

القادم مبا يخدم احلقوق واحلريات. 
اأن يكف���ل الد�ضت���ور ت�ضكيل بيئة اأو نظام يكون وفقًا للمعايري الدولية  لدولة   •

القانون واعادة النظر يف �ضكل الدولة ونظامها ال�ضيا�ضي.
الت�ضريعي���ة والق�ضائية  ال�ضلط���ات الثاث  اأن يحق���ق الد�ضت���ور الف�ضل بني   •
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والتنفيذية.
الجتماعية. العدالة  حتقيق  اىل   الجتاه  الد�ضتور  يكفل  اأن   •

املختلفة  المنية  الجهزة  حيادية  الد�ضتور  يكفل  اأن   •
اأن يت�ضم���ن الد�ضت���ور الن����ض على معاجل���ة اثار املا�ضي م���ن خال ايجاد   •

قانون العدالة
اإل بعد  الد�ضتور بعد ال�ضتفتاء عليه  الد�ضتور على عدم تعديل  اأن ين�ض يف   •

انق�ضاء املدة املحددة فيه.
النتخابية. العملية  على  الكامل  الق�ضاء  اإ�ضراف  على  الد�ضتور  ين�ض  اأن   •

اأن ين�ض يف الد�ضتور على حل الق�ضية اجلنوبية مبا يرت�ضيه ابناء اجلنوب   •

>>>
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المالحق
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ج��دول أع��مال
منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

صنعاء - الخميس 9 مايو 2013م

جدول األعمالالزمن 

تسجيل المشاركين والمشاركات وتوزيع الوثائق8.30 -  9.00

9.15 -9.00
  افتتاح و ترحيب  

HRITC مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان 
 Berghof Foundation

الجــلسة األولــى

10:15 - 09:15 

 رئيس الجلسه: القاضي هزاع اليوسفي 

ون
دث

تح
لم

1 - القاضي الدكتور/ هيكل عثمان- الضمانات الدستورية في ا
تعزيز استقالل القضاء، وتحقيق الفصل بين السلطات .

المتوقعة  التحديات  الحافظ-    الرشيد عبد  الدكتور/ عبد   -  2
أمام مؤتمر الحوار الوطني وإقرار مخرجاته وكيفية اإلسهام 

للتصدي لهذه المشكالت

نقـــــاش عــــام 

استـــــراحــــة10:45 – 10:15

الجلسة الثانية

12:45- 10:45

  رئيس الجلسة: القاضي يحيى العنسي

ون
دث

تح
لم

1 - األســتاذ/ أميــن المقطري–  شــكل الدولة األنســب لتعزيز ا
الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهه حقوقية.

2 - األســتاذ/ ســامي الخرســاني– المضاميــن المطلوبــة في 
الدســتور القــادم بما يخــص الحقــوق والحريــات الفرديه 

والجماعية.
نقـــــاش عــــام

مجموعات عمل

01:45 - 12:45

المجموعة األولى: الضمانات الدستورية لتعزيز سلطة القضاء  .
المجموعة الثانية: شكل الدولة األنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي. 

المجموعة الثالثة: المضامين المطلوبة في الدستور القادم فيما 
يخص الحقوق والحريات.

عرض مخرجات مجموعات العمل – توصيات ختامية02:45-01:45
غــــــــــــــــداء2:45
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ج��دول أع��مال
منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

تع�ز - الخميس 23 مايو 2013م

جدول األعمالالزمن 

تسجيل المشاركين والمشاركات وتوزيع الوثائق8.30 -  9.00

9.15 -9.00
  افتتاح و ترحيب  

HRITC مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان 
 Berghof Foundation

الجــلسة األولــى

10:30 - 09:15 

 رئيس الجلسه: القاضي هزاع اليوسفي 

ون
دث

تح
لم

القاضي الدكتور/ سلطان عمر الشجيفي - الضمانات الدستورية ا
في تعزيز استقالل القضاء  وتحقيق الفصل بين السلطات .
األستاذ/نجيب قحطان-  التحديات المتوقعة امام مؤتمر الحوار الوطني 

وإقرار مخرجاته وكيفية االسهام للتصدي لهذه المشكالت.

نقـــــاش عــــام 
استـــــراحــــة10:30 – 11:00

الجلسة الثانية

12:30 11:00

  رئيس الجلسة: القاضي يحيى العنسي

ون
دث

تح
لم

ا

األستاذة /فاطمة الرياشي – شكل الدولة األنسب لتعزيز الحكم 
الديمقراطي في اليمن من وجهه حقوقية.  

الدكتور /أحمــد الحميدي – المضامين المطلوبة في الدســتور 
القادم بما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

األســتاذة/ بلقيــس العبدلــي -  آفــاق وتحديات مؤتمــر الحوار 
الوطني الشامل وفريق بناء الدولة.

نقـــــاش عــــام

مجموعات عمل

01:30 - 12:30

المجموعة األولى: الضمانات الدستورية لتعزيز سلطة القضاء  .
المجموعة الثانية: شكل الدولة األنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي. 

المجموعة الثالثة: المضامين المطلوبة في الدستور القادم فيما 
يخص الحقوق والحريات.

عرض مخرجات مجموعات العمل – توصيات ختامية01:30- 02:30
غــــــــــــــــداء3:00
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جدول األعمالالزمن 
تسجيل المشاركين والمشاركات وتوزيع الوثائق8.30 -  9.00

9.15 -9.00
  افتتاح و ترحيب  

HRITC مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان 
 Berghof Foundation

الجــلسة األولــى

10:30 - 09:15 

 رئيس الجلسه: الدكتور/ عبد الوهاب شمسان

ون
دث

تح
لم

ا

الدكتور /يحيى قاســم ســهل - الضمانات الدســتورية في تعزيز 
استقالل القضاء  وتحقيق الفصل بين السلطات .

الدكتــور / حســين با ســالمة -  التحديــات المتوقعة امام مؤتمــر الحوار 
الوطني وإقرار مخرجاته وكيفية االسهام للتصدي لهذه المشكالت.

االســتاذة/ بلقيس العبدلي -  آفاق وتحديات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل وفريق بناء الدولة. 

نقـــــاش عــــام 
استـــــراحــــة10:30 – 11:00

الجلسة الثانية

01:00- 11:00

  رئيس الجلسة: فهيم محسن

ون
دث

تح
لم

ا

الدكتور/ محمد عبدالحميد العلوي– شــكل الدولة األنســب لتعزيز 
الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهه حقوقية.  

الدكتور/ محمد صالح محســن– المضامين المطلوبة في الدستور 
القادم فيما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

الدكتــور/ عبدالوهاب شمســان - كيفية تعزيــز الحماية القانونية 
للعملية الديمقراطية في اليمن.

األستاذة/ عفراء حريري – العدالة االنتقالية- انتهاكات حقوق االنسان
نقـــــاش عــــام

مجموعات عمل

02:00 - 01:00

المجموعة األولى: الضمانات الدستورية لتعزيز سلطة القضاء  .
المجموعة الثانية: شكل الدولة األنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي. 

المجموعة الثالثة: المضامين المطلوبة في الدستور القادم فيما 
يخص الحقوق والحريات.

عرض مخرجات مجموعات العمل – توصيات ختامية02:30-02:00
غــــــــــــــــداء2:30

ج��دول أع��مال
منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

عدن - الخميس 30 مايو 2013م



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( 385مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان

جدول األعمالالزمن 
تسجيل المشاركين والمشاركات وتوزيع الوثائق8.30 -  9.00

9.15 -9.00
  افتتاح و ترحيب  

HRITC مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان 
 Berghof Foundation

الجــلسة األولــى

10:30 - 09:15 

 رئيس الجلسه: الدكتور/ حسن طاهر

ون
دث

تح
لم

ا

القاضــي /نبيــل النقيــب - الضمانات الدســتورية فــي تعزيز 
استقالل القضاء، وتحقيق الفصل بين السلطات .

األستاذ/ أحمد الشاعر-  التحديات المتوقعة أمام مؤتمر الحوار الوطني 
وإقرار مخرجاته وكيفية اإلسهام للتصدي لهذه المشكالت.

األستاذ/ محمد على أحمد – كيفية تعزيز الحماية القانونية في 
العملية الديمقراطية في اليمن.

نقـــــاش عــــام 
استـــــراحــــة10:30 – 11:00

الجلسة الثانية

12:30 11:00

  رئيس الجلسة: عبده علي منصوب

ون
دث

تح
لم

القاضي/ وضاح القرشــي– شــكل الدولــة االنســب لتعزيز الحكم ا
الديمقراطي في اليمن من وجهه حقوقية  

األســتاذ/ رضــوان العبســي– المضاميــن المطلوبة في الدســتور 
القادم فيما يخص الحقوق والحريات الفردية والجماعية 

الدكتور/ حسن الحرد -  فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار

نقـــــاش عــــام

مجموعات عمل

01:30 - 12:30

المجموعة األولى: الضمانات الدستورية لتعزيز سلطة القضاء  .
المجموعة الثانية: شكل الدولة األنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي. 

المجموعة الثالثة: المضامين المطلوبة في الدستور القادم فيما 
يخص الحقوق والحريات.

عرض مخرجات مجموعات العمل – توصيات ختامية01:30- 02:30
غــــــــــــــــداء3:00

ج��دول أع��مال
منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

الحديدة - الخميس 6 يونيو 2013م



منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

)HRITC( مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان 386

جدول األعمالالزمن 
تسجيل المشاركين والمشاركات وتوزيع الوثائق8.30 -  9.00

9.15 -9.00
  افتتاح و ترحيب  

HRITC  أ. توفيق البذيجي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان
أ.عبد الباقي الحوثري رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي في المحافظة

الجــلسة األولــى

10:30 - 09:15 

 رئيس الجلسه: القاضية/ أنهار عبد الخالق قاضي محكمة األحداث

ون
دث

تح
لم

ا

- الضمانــات الدســتورية فــي تعزيز اســتقالل القضــاء، وتحقيق 
الفصل بين السلطات– األستاذ/ راشد بن على الحاج.

-  التحديــات المتوقعــة أمــام مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وإقــرار 
مخرجاته، وكيفية اإلسهام للتصدي لهذه المشكالت- األستاذ/ 

عبدالرحمن باحاج.
– كيفيــة تعزيز الحمايــة القانونية في العمليــة الديمقراطية في 

اليمن– األستاذ/ سامي العمودي 
نقـــــاش عــــام 

استـــــراحــــة10:30 – 11:00

الجلسة الثانية

12:30 11:00

  رئيس الجلسة: القاضي/ عبد الخالق كرامة بن ذياب

ون
دث

تح
لم

ا

– شــكل الدولة األنســب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من 
وجهه حقوقية- األستاذ/ طارق مسيمار   

– المضاميــن المطلوبة في الدســتور القادم فيمــا يخص الحقوق 
والحريات الفرديه والجماعيه – محمد با محيسون.

- العدالــة االنتقاليــة في مؤتمر الحــوار- األســتاذ/ فهمي عوض 
باضاوي/ عضو مؤتمر فريق العدالة االنتقالية.

نقـــــاش عــــام

مجموعات عمل

01:30 - 12:30

المجموعة األولى: الضمانات الدستورية لتعزيز سلطة القضاء  .
المجموعة الثانية: شكل الدولة األنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي. 

المجموعــة الثالثــة: المضاميــن المطلوبة في الدســتور القــادم فيما يخص 
الحقوق والحريات.

المجموعة الرابعة: تعزيز الحماية القانونية في العملية الديمقراطية في اليمن.
عرض مخرجات مجموعات العمل – توصيات ختامية01:30- 02:30

غــــــــــــــــداء3:00

ج��دول أع��مال
منتدى الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية

المكال - الخميس 20 يونيو 2013م




