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مقدمة :
الدولة كائن حي له طبيعته الخاصة ، يحكمها قانون السببية ، فهي مؤسسة بشرية تحيا بالتوافق،وتتفتت 
أمرها  باستتباب  إال  الحضارة  تقوم  أن  أيضا وحدة سياسية واجتماعية ال يمكن  ، وهي  والتناحر  بالتنازع 

،وتآلف شعوبها.

وقد وردفي القرآن الكريم لفظ الدولة في قوله تعالى: }ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
 ،  (((} بين األغنياء منكم  السبيل كي ال يكون دولة  القربى واليتامى والمساكين وابن  وللرسول ولذي 

بمعنى التداول والتغيير والتحويل

"وقيل في تفسيرها إن دولة بضم الدال أو فتحها لغتان: وإن الضم تشير إلى المال، والفتح إلى الحرب، 
والمعنى العام حتى ال يقع مال الفيء في أيدي األغنياء فيتداولونه بينهم دون الفقراء، وهو ذات معنى 

التغيير والتحويل" .)))

وللدولة ثالثة أركان أساسية، هي:

الشعب.	 
اإلقليم.	 
السلطة السياسية. 	 

ومتى زال أّي منها بشكل كامل فقدت الدولة ركنا من أركان وجودها ،وبالتالي لم يعد هناك دولة يعتد 
بها ، لكن ما يحدث غالبا في عالمنا المعاصر هو الزوال الجزئي لركن من أركان الدولة ، فعندما يزول الركن 
األول جزئيا وهو الشعب ،ويحدث هذا األمر في حاالت األوبئة واألمراض الشديدة  والكوارث الطبيعية 
التي تؤدي إلي موت عدد كبير من شعب أي دولة فإن ذلك يحدث خلال كبيرا في التركيبة السكانية 

للدولة مما يعرضها لهزة عنيفة. لكنها تظل تحتفظ بكينونتها.

االحتالل  غالبا مع  يحدث  ما  ،وهو  اإلقليم  الدولة وهو  أركان  الثاني من  للركن  النسبي  الزوال  أن  كما 
والصراعات المسلحة بين الدول والتي تؤدي لفقد الدولة المهزومة لجزء من أرضها يخل بوجود الدولة 
ويحدث هزة نفسية كبيرة في كيانها ونظامها السياسي واإلداري. لكنها أيضا تظل دولة ناقصة اإلقليم 

،وال تزول ما لها من شخصية قانونية.

الثالث وهو السلطة السياسية والذي  يحدث كثيرا في مجتمعاتنا المعاصرة  الزوال النسبي للركن  أما 
الدولة  بكيان  ،مما يخلق اضطرابات سياسية تمس  السلطة  والتي يحدث فيها صراعات متعددة على 
تتعدد  والذي   ، الثالثة  الدولة  بين عناصر  العنصر األضعف من  السياسية هو  السلطة  وتهدده.فعنصر 
كلها  والمعتقدات  واأليديولوجيات  واللغات  القوميات  فاختالف  به،  اإلخالل  إلى  تؤدي  التي  العوامل 

عوامل تؤدي إلى إضعاف عنصر السلطة السياسية .

عرضة  أقل  السياسية  السلطة  عنصر  كان  كلما  كثيرة  دولة  أّي  مواطني  بين  المشتركات  كانت  فكلما 
لألخطار ،وكلما كانت القواسم المشتركة بين المواطنين قليلة كلما كان عنصر السلطة السياسية أكثر 

))( )(الحشر آية 7
))( )(راجع في ذلك : 

أحمد شلبي – التفسير الميسر للقرآن الكريم -  996): ))(
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عرضة للمخاطر.فهناك إذا تناسب طردي بين القواسم المشتركة للمواطنين وبين تماسك عنصر السلطة 
السياسية.فكلما زاد األول زاد الثاني وكلما قل األول قل الثاني.

ذوي  المواطنين  بين  والتناحر  التجاذب  عوامل  وتنشط  تزكي   كثيرة  ومتغيرات  عوامل  هناك  أن  كما 
العوامل  ومنها  الداخلية  العوامل  منها  متعددة  العوامل  ،وهذه  الواحدة  الدولة  داخل  االختالفات 

الخارجية .

ومن أهم العوامل الداخلية التي تفتت وحدة الدول وتدفع مواطنيها نحو التنازع 
والتجاذب عامل :

االستقطاب)))

العربية ساهم في  المختلفة وخاصة في  منطقتنا  للسكان فيالدول  االجتماعي  التكوين  أن   ونالحظ 
نشوء االستقطاب االجتماعي . ورغم أن االستقطاب ظاهرة عالمية، فإنه يمكننا القول إنه ليس في 
العالم منذ العام ))0) منطقة مجزأة ومستقطب سكانها كالشرق األوسط. ومع أن التفاصيل المحددة 
تختلف من بلد إلى آخر، فإن الفضاءات المتاحة لألصوات المعتدلة انحسرت بصورة عامة وصار التطرف 

أقرب وأسهل.

تتجلى  إيديولوجية  األولى  عريضتين.  فئتين  إلى  العربية  المجتمعات  في  االستقطاب  تقسيم  يمكن  و 
في القوى الدينية والَعلمانية، وتتمّثل في التجارب المختلفة التي تعرضت إليها مصر وتونس بعد العام 

.(0((

أما الفئة الثانية األكثر عنفًا فتتمثل في االستقطاب السياسي، الذي صاحب االضطراب السياسي في 
أداة سياسية مؤثرة،  بوصفه  االستقطاب،  استغالل هذا  ويمكن  دينيًا.  أو  إثنيًا  الُمنقسمة  الُمجتمعات 
القواعد  عليه  وتؤّلب   ، االقتصادية واالجتماعية  السقطات  عليه  ق  ُتعلَّ أو َمشجب  لتوفير كبش فداء، 
ف في  الشعبية األساسية. وفي بلدان مثل العراق وسورية، تّم في بعض األحيان ضّخ جرعات من التطرُّ
الخطاب التحّزبي لدرجة إضفاء الشرعية على العنف السياسي أو المذهبي، ما شّكل أرضًا خصبة للتطّرف 
البحرين ولبنان، وبين نشوب حروب  التوتر الطائفي في  النتائج بين تصاعد وتائر  تباينت  واإلرهاب. وقد 

أهلية وانهيار الدولة في العراق وسورية.

كما تتجلى العوامل الخارجية في التدخالت الخارجية في شؤون الدول.

وهو ما يظهر بوضوح في المسألة اليمنية والليبية والتي أضحت شعوبهما في موقع المفعول به دائما.

فدائما ما يحدث صراع بين األحداث الواقعة على األرض والعناصر الفاعلة فيها ، ،والتي يحكمها في 
الغالب منطق القوة و تتصارع دوما لتغيير موازين القوة فيما بينها، وبين القواعد واألحكام التي تصاغ 
لتحدد إطار المنافسة وتبقيه خاضعا لمنطق الحصول علي رضا أغلبية الشعب بعيدا عن منطق الصراع .

فالقوى الفاعلة دائما ما تحاول أن تحطم القواعد التي تمنعها من إظهار قوتها واستخدامها حتى تنعم 

))( )(راجع في ذلك :
دراسة لمركز كارينغي  بعنوان – إنكسارات عربية – مواطنون دول عقود اجتماعية .منشور علي الرابط :

ar-pub-67650/(8/0(/https://carnegie-mec.org/2017
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بمزيد من السلطة والتحكم وفقا لمعطيات هي تملكها واقعيا.

واألحداث الواقعية  لو تغيرت فيها موازين القوة فإنها تستطيع أن تلغي القواعد وتضع نقطة بداية 
جديدة ألحكام جديدة تصاغ حسب العناصر الفاعلة الجديدة والالعبين الجدد الذين يمتلكون عناصر القوة 

داخل الدولة. 

منطق المدافعة هذا والتنافس يجب أن يظل داخل األطر السياسية المحددة سلفا من خالل الدستور 
،وال يجب أن يخرج عنه ،فإذا تفلتت األمور وخرجت عن إطار قواعد الدستور والقانون أصبح كيان الدولة 
مهددا ، وصار منطق القوة هو الحاكم ،وتصير الدولة في حاجة ملحة الستعادة القواعد مجددا وإال 

أنفرط عقدها.

واستعادة القواعد في هذه الحالة يكون وفقا للمعطيات الجديدة على األرض والتي تغيرت وتبدلت 
فيها القوة الفاعلة والمؤثرة .

وبتطبيق كل هذا على الحالة اليمنية التي نحن بصدد دراستها نجد أنه من الصعوبة بمكان فك التشابكات 
،وبين ما  السالح وهي كثيرة ومؤثرة  بقوة  الواقع  األمر  تولدت عن فرض  التي  بين األحداث واألفكار 
تقتضيه األحكام والقواعد القانونية والدستورية اليمنية. وهو ما سيدفعنا دفعا في محاولتنا لفك هذه 
التشابكات إلى الخروج مرغمين في كثير من األحيان من إطار النصوص واألحكام القانونية والدستورية 
الخاصة التي وضعها اليمنيون لتأطير حياتهم السياسية وتحديد نظام الحكم في دولتهم ،و اللجوء إلى 
القواعد العامة والنظريات الفقهية ،حيث أن القواعد الخاصة بهم كالدستور اليمني والقوانين اليمنية 

قد تجاوزتها األحداث. 

لكن إذا تعددت نقاط البداية وتعددت المسارات والشرعيات ،أصبح من الصعب بمكان إعادة اللحمة إلى 
الدولة إال بتوحيد المسارات وتجميع القوى الفاعلة وإعادة النظم القانونية إلى ما يتفق عليه الغالبية 

إن لم يكن الجميع.

تصاغ  من خالله فكرة  نظام جديد  تأسيس  يمكن من خاللها  بداية  نقطة  تضع  نعلم  فالثورات وكما 
السلطة السياسية التي هي الركن الثالث من أركان الدولة .

والدولة اليمنية تعيش في محيط أقليمي هو األصعب واألكثر عرضة للنزاعات والشقاقات ،واألكثر غنى 
بالموارد الطبيعية غير المحدودة ، وعلى طريق التجارة األهم في العالم ، مما يجعلها ومحيطهامحط 
نوايا  ،وبتنوع  أنواعها  بجميع  األجنبية  للتدخالت  يجعلها مطمعا  ،و  أجمع  والعالم  الكبرى  القوي  أنظار 

أصحابها ، فلكل من الدول المحيطة باليمن أجندتها الخاصة التي تسعى لتحقيقها بكل الطرق .

فمن الدول المحيطة باليمن من يبغي الخير والتوافق ألهلها واالستقرار لشعبها ويرى في ذلك أمنه 
واستقراره ،وهناك من يرى في النزاع والشقاق الدائم المستمر بين مكونات النسيج اليمني ما يجعل 

قواها الفاعلة في حاجة دائمة له ،مما يمكنه من السيطرة الدائمة على الدولة اليمنية .

ومن هذا المنطلق وهذه المقدمة البسيطة يمكننا أن نطرح إشكالية البحث ، والتساؤالت التي يطرحها :

إشكالية البحث:
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 تتمثل في صدور إعالن من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من الرياض بنقل السلطة وتشكيل 
مجلس رئاسي في اليمن بتاريخ 7 ابريل ))0) ،مما خلق حالة من االضطرابات في فهم دوافع القرار 
في ظل حالة جمود سياسي وأمني وفرقة كبيرة واقتتال بين أبناء الوطن الواحد، كما خلق اإلعالن حالة 
من االضطراب في فهم وتفسير مضمونه ومدي قانونيته ،األمر الذي جعل القوى السياسية اليمنية 
في حيرة من أمرها في قبول أو رفض هذا اإلعالن خاصة مع القبول اإلقليمي والدولي الذي حظي به.

كما أن األصل في الدول الديمقراطية المستقرة أن يتطابق الواقع الفعلي على األرض مع الواقع القانوني 
المرسوم مسبقا من خالل القواعد الدستورية والقانونية، وأن يحترم الجميع مواطنين كانوا أو سلطة 
قواعد الدستور والقانون ،وهو ما يعرف بمبدأ سيادة القانون،وهذا المبدأ عندما ينهار تفقد القواعد 
الدستورية والقانونية قيمتها تدريجيا ،كما تفقد احترامها والزاميتها بالنسبة للمواطنين ولسلطات الدولة 
المختلفة ،ويتم التحول والخضوع التدريجي لفرض األمر الواقع ،وهنا ال يمكن الحديث بنفس الحماسة 

والقوة عن الشرعية والمشروعية ،وال عن القواعد الدستورية والقانونية اللهم إال على استحياء .

تساؤالت البحث :

ما هي الشرعية القانونية والدستورية الحالية للرئيس اليمني ؟	 
ما هو المسمى القانوني والدستوري لهذه الوثيقة التي صدرت عن الرئيس يوم 4/7/))0)؟	 
ما مدي أحقية الرئيس اليمني في إصدار مثل هذه الوثيقة ؟	 
هل يجوز للرئيس تفويض السلطة ونقل كافة صالحياته إلى الغير ،وهل يسمح الدستور اليمني 	 

بذلك ؟
هل نصوص المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني تصلح أرضية تكتسب من خاللها هذه 	 

القرارات صفة  المشروعية؟
هل الحوار الوطني معبر عن كامل إرادة الشعب اليمني؟	 
ما دور التدخالت الخارجية في صدور هذا اإلعالن؟	 
هل يحقق هذا اإلعالن المصالح السياسية لليمنيين أم المصالح السياسية لألطراف الخارجية؟	 
هل يصح من الناحية القانونية والدستورية نقل نمط الحكم من القيادة الفردية إلى القيادة 	 

الجماعية دون الرجوع للدستور وللشعب؟
التفويض 	  أن  أم  الرئاسي  بمنصبه  يظل محتفظا  بالتفويض  اإلعالن  وبعد صدور  الرئيس  هل 

أي صالحيات  بدون  المواطنين  لصفوف  وعودته  منصبه  عن  تخليه  تعني  الصالحيات  ونقل 
مستقبلية؟

هل يجوز للرئيس مستقبال سحب اإلعالن كما سحب استقالته من قبل؟	 
ما هو مضمون هذا اإلعالن وما هي الصالحيات الممنوحة لمجلس القيادة الرئاسي الجديد ؟	 
ما هي هيئة التشاور والمصالحة وما هي اختصاصاتها؟	 
إليهم ؟ وهل يمكن 	  المهام المسندة  القانوني والفريق االقتصادي وما هي  الفريق  ما هو 

لإلعالنات الدستورية أن تتضمن مثل تلك التفصيالت؟
ما هو الوضع القانوني والدستوري  لمجلس النواب ومجلس الشورى بعد صدور هذا اإلعالن؟	 
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هل تتعارض اختصاصات الهيئات الواردة باإلعالن مع اختصاصات الهيئات الدستورية القديمة ؟	 
ما هو الوضع القانوني للحكومة اليمنية في ظل سريان هذا اإلعالن؟	 
ما مدى القبول الشعبي لمخرجات هذا اإلعالن؟	 
ما هي نظرة المجتمع الدولي لهذا اإلعالن؟ 	 

المنهج المتبع في البحث :
التاريخي   بالمنهج  االستعانة   مع  أساسيين  كمنهجين  التحليلي  والمنهج  االستداللي  المنهج  سنتبع 

والمنهج المقارن.

وسوف نقسم بحثنا إلى ثالثة مباحث نتناول في

المبحث األول : الماهية القانونية لوثيقة إعالن نقل السلطةلمجلس قيادة رئاسي  وشرعية إصدارها . 	

والذي نقسمه إلي مطلبين نتناول في
المطلب األول : ماهية وثيقة إعالن نقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي 	 
المطلب الثاني : مشروعية إصدار وثيقة إعالن نقل السلطة إلي مجلس قيادة رئاسي في 	 

اليمن
ونقسم المطلب الثاني  إلى ثالثة فروع :

الفرع األول :الشرعية التي استند عليها رئيس الجمهورية في توليه للسلطة.	 
الفرع الثاني : سلطة الرئيس في إصدار هذه الوثيقة وعدم جواز سحبها.	 
الفرع الثالث: الوضع القانوني والدستوري للرئيس اليمني بعد إصدار هذه الوثيقة.	 

المبحث الثاني :األساس القانوني والواقعي إلصدار وثيقة إعالن نقل السلطة لمجلس قيادة في . 	
اليمني

والذي نقسمه إلى مطلبين نتناول في 
المطلب األول :األساس القانوني إلصدار الوثيقة	 

ونقسم المطلب األول إلي أربعةأفرع:

الفرع األول :التفويض في إعالن نقل السلطة	 
الفرع الثاني : المبادرة الخليجية 	 
الفرع الثالث: الدستور اليمني	 
الفرع الرابع :مخرجات الحوار الوطني	 

المطلب الثاني :األساس الواقعي إلصدار الوثيقة.

        - ونقسم المطلب الثاني إلى فرعين:

الفرع األول : التدخالت الخارجية 	 
الفرع الثاني : نتائج النزاع المسلح على األرض .	 
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3( المبحث الثالث : تحليل مضمون وثيقة تشكيل المجلس الرئاسي.

والذي نقسمه إلى ثالث مطالب :

المطلب األول :نقل نمط القيادة من القيادة الفردية إلى القيادة الجماعية )المجلس الرئاسي(	 
المطلب الثاني :الهيئات المساندة ودور كل منها :	 

والذي نقسمه إلى ثالثة فروع :

الفرع األول : هيئة التشاور	 
الفرع الثاني: الفريق القانوني	 
الفرع الثالث : الفريق االقتصادي	 

المطلب الثالث : الوضع القانوني  لمجلس النواب وتعارض اختصاصاته مع الهيئات الجديدة.

الخاتمة والتوصيات .
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المبحث األول
الماهية القانونية لوثيقة إعالن نقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي  وشرعية 

إصدارها

من المستقر عليه أنه توجد إلى جانب الوثيقة الدستورية المكتوبة أعراف دستورية يمكن االعتماد عليها 
في تفسير وتكملة قواعد الدستور المكتوب متى احتاج الدستور ذلك ،كما توجد أيضا وثائق أخرى تعلن 

الدولة فيها مبادئ عامة توضح فلسفة المجتمع وتسمى هذه الوثائق بإعالنات الحقوق والحريات.)4)

و هذا النص للحقوق و الحريات إما أن يكون بوثيقة خاصة لها قيمة دستورية كما هو الحال في فرنسا 
حيث يعتبر إعالن حقوق اإلنسان و المواطن الصادر عام 789) جزءًا ال يتجزأ من الدستور الفرنسي الحالي. 
أو في مقدمة الدستور كما هو الحال بالنسبة للدستور اإليطالي الحالي لعام 947) في المواد /) و 
حتى 54/ منه. و قد أفرد بعض الدساتير فصاًل كاماًل لهذه الحقوق و الحريات ؛فالفصل األول /المواد 
من ) إلى 9)/ من الدستور )القانون األساسي( األلماني الحالي لعام 949) خصصت للحقوق األساسية، 
و في الدستور األسباني لعام 978) كرس الكتاب األول منه /المواد من 0) إلى 54/ للحقوق األساسية 
والحريات. و قد ذهبت أغلب دساتير الدول العربية إلى تخصيص فصل أو باب لهذه الحقوق و الحريات.)5)

الدولة في  الحقيقة عن دور  تعبر في  المواطن  المتعلقة بحقوق و حريات  األحكام  أو  النصوص  هذه 
المجتمع، أو الفلسفة السياسية لنظام الحكم في الدولة، تشكل ما يسميه الفقه الفرنسي بالدستور-
سير  إجراءات  و  بتنظيم  تتعلق  التي  األحكام  عن  لها  تمييزًا   ،La Constitution sociale االجتماعي 
 La Constitution بالدستور-السياسي  الفقه  التي يسميها هذا  و  الدولة  الدستورية في  المؤسسات 
آخر  إلى  الحريات من دستور  بالحقوق و  المتعلقة  أو األحكام  النصوص  politique. و يختلف مضمون 

باختالف األنظمة السياسية المطبقة.

كما أن مسالة القيمة القانونية إلعالنات الحقوق ومقدمات الدساتير كانت محل جدل واختالف كبير بين 
الفقهاء، إذ لم يكن هناك اتفاق حول ما إذا كانت تلك النصوص تملك قوة النصوص القانونية. ومن ثم 

فان خرقها من قبل سلطات الدولة يؤدي إلى بطالن هذا األخير. 

وغالبا ما تسجل الدولة، على إثر ثورة وقيام نظام جديد يختلف عن سابقه من حيث األسس والمبادئ، 
قيم المجتمع الجديد ونظمه في وثيقة رسمية يتعرف الشعب من خاللها على فلسفة النظام الجديد ، 
وذلك لربط جسور الثقة واالستقرار بين السلطة الجديدة والشعب، ومع ذلك تظل تلك الوثائق تثير هي 

األخرى مسائل تتعلق بقيمتها وقوتها القانونية بين مصادر المشروعية.)))

ومن هذا المنطلق سنحاول التعرف على ماهية وثيقة إعالن نقل السلطة في اليمن ،وشرعية إصدارها.

))( راجع في ذلك :
محمد رفعت عبد الوهاب – القانون الدستوري – دار الجامعة الجديدة – -0)0) ص )) 

)5( راجع في ذلك :
الباب الثالث من الدستور المصري الصادر ))0).

)6( راجع في ذلك : لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع 
يسري العصار - القيمــة القـانونية إلعالنات ومـواثيق واتفاقيـات الحقــوق بين مصادر القانون في الكويت ومصر وفرنسا – دراسة مقارنة – مجلة كلية القانون 

الكويتية العالمية – السنة التاسعة –العدد ) – سبتمبر ))0).
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المطلب األول
ماهية وثيقة إعالن نقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي

بتاريخ 4/7/))0) أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من الرياض  تشكيل مجلس قيادة رئاسي 
في اليمن الستكمال تنفيذ مهام المرحلة االنتقالية.

وقد أثار هذا اإلعالن الكثير من اللغط حول ماهيته ومسماه من الناحية القانونية والدستورية ،وهل يعتبر 
هذا اإلعالن إعالنا دستوريا .

ويهمنا هنا الستيضاح هذه النقطة مناقشة عدة أمور أهمها طريقة وضع الدستور اليمني ،ونوع الدستور 
اليمني هل هو دستور مرن أم دستور جامد ، وهل تم تطبيق طريقة توازي األشكال في صدور وثيقة 
تشكيل المجلس الرئاسي ،وما هو المسمى الذي أطلق على هذه الوثيقة من جانب من قاموا بإعدادها.

أوال: طريقة وضع الدستور اليمني الحالي الصادر في 1991 وتعديالته المختلفة.

تم وضع الدستور اليمني بطريقة ديمقراطية –نظريا على األقل - وهي طريقة االستفتاء الدستوري ، 
فقد قامت الجمهورية اليمنية الموحدة على دستور أنجز من قبل لجنة دستورية مشتركة من جمهورية 
تم  وقد   ، بذلك  المكلفة  المشتركة  العمل  لجان  اليمنية ومن  العربية  والجمهورية  الديمقراطية  اليمن 
موافقة  لالنتخابات  العليا  اللجنة  أعلنت  و    (99( مايو  و))   (5 في  اليمني  الدستور  على  االستفتاء 

%98.3 ممن شاركوا في االستفتاء على الدستور في 0) مايو )99).)7)

وقد تم إدخال عدة تعديالت على الدستور اليمني األول منها تم عام 994) ،والثاني تم عام  )00) 
والذي تمت الموافقة عليه في االستفتاء الذي تم في 0) فبراير )00) بنسبة %)9,)7 .وذلك كله 
تطبيقا لنص المادة 58) من الدستور  والتي تنص في نهايتها على أن "يتم عرض ذلك على الشعب 
لالستفتاء العام فإذا وافق على التعديل األغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في االستفتاء العام 
اعتبر التعديل نافذًا من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثالثة أرباع المجلس 

ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة."

)يمارسها عن طريق  اليمني  للشعب  أصيل  اختصاص  إنشاء نصوص دستورية هي  وبالتالي فإن سلطة 
االستفتاء ( وفقا لقواعد الدستور أو لمجلس النواب المنتخب من الشعب اليمني )بموافقة ثالث أرباع 

المجلس ( عند عدم شمول النص الدستوري لمواد بعينها كما في نص المادة 58).

ثانيا : الدستور اليمني من الدساتير الجامدة.

ويعد الدستور اليمني من الدساتير الجامدة حيث نصت المادة :)58)(  على أن

 " لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستـور، ويجب أن 
فإذا  التعديـل،  لهذا  الداعية  والمبـررات  واألسبـاب  تعديلها  المطلوب  المواد  التـعديل  طلب  في  يذكر 

)7( راجع في ذلك :
موقع اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء اليمنية .

.www.scer.gov.ye
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موقعًا  يكون  أن  وجب  النواب  مجلس  عن  صادرًا  الطلب  كان 
مبدأ  المجلس  يناقش  األحوال  جميـع  وفي  أعضائـه.  ثلث  من 
التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقـرر رفـض 
مضي  قبل  ذاتها  المواد  تعديل  طلب  إعادة  يجـوز  ال  الطـلب 
سنة على هذا الـرفـض، وإذا وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ 
الموافقة  هذه  تاريـخ  من  شـهرين  بعد  المجلـس  تـعديليناقـش 
المجلسعلى  أرباع  ثالثة  وافـق  فـإذا  تعديلها  المطلوب  المواد 
تعديل، أي من مواد البابين األول والثاني والمواد أرقام )  ))
،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،1
19،121،128،139،146،158،59( من الدستور يتم عرض ذلك 
على الشعب لإلستفتاء العام فإذا وافق على التعديل األغلبية 
اعتبر  العام  االستفتاء  بأصواتهم في  أدلوا  لعدد من  المطلقة 
التعديل نافذًا من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء وفيما عدا ذلك 
من  نافذا  التعديل  ويعتبر  المجلس  أرباع  ثالثة  بموافقة  تعدل 

تاريخ الموافقة."

الدستور  تعديل  أن طريقة  لنا  يتضح  السابقة  المادة  ومن نص 
اليمنية  القوانين  اليمني أكثر شدة وصعوبة من طريقة تعديل 
من  اليمني  الدستور  بكون  معه  نجزم  الذي  ،األمر  العادية 

الدساتير الجامدة.)8)

ثالثا: وثيقة تشكيل المجلس الرئاسي ال تمثل 
إعالنا دستوريا .

الدساتير نص على طريقة  اليمني كغيره من  الدستور  أن  حيث 
النصوص  إلنشاء  الدستوري  المشرع  يتبعها  أن  يجب  معينه 
والقواعد الدستورية ،وهو ما لم يتحقق في ظل حالتنا الراهنة 
،حيث أن رئيس الجمهورية هو من تصدي إلصدار هذه الوثيقة 
الحرب  لحالة  نظرا  استفتاء  في  الشعب  على  تعرض  أن  ،دون 
الصعبة  واألنسانية  واألقتصادية  األمنية  .وللظروف  القائمة 
هذه  لوضع  والدستورية  القانونية  الناحية  من  مجال  فال  لذا   ،

الوثيقة أو تسميتها بأي مسميات دستورية .

)8( راجع في تعريف الدستور الجامد :
سامي جمال الدين – القانون الدستوري والشرعية الدستورية وفقا لدستور ))0) – مؤسسة 

حورس الدولية – -5)0)الطبعة الثانية – ص 6)) .والذي عرف الدستور الجمد بأنه "يكون 
الدستور جامدا إذا اختلفت طريقة تعديلهعن تلك المقررة لتعديل التشريعات العادية ،سواء كان 

اإلختالف يرجع إلي السلطة القائمة علي التعديل أو إلي اإلجراءات المتبعة لذلك ،أو إلي األمرين 
معا"

ورغم أن الموضوعات التي 
تتضمنها هذه الوثيقة هي 

موضوعات متعلقة بنظام الحكم 
وبإعادة تشكيل سلطات الدولة 

،وهي موضوعات كلها موضوعات 
دستورية ،إال أنه ال مجال إلضفاء 

أي طابع دستوري على مسمى 
تلك الوثيقة.
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ورغم أن الموضوعات التي تتضمنها هذه الوثيقة هي موضوعات متعلقة بنظام الحكم وبإعادة 
تشكيل سلطات الدولة ،وهي موضوعات كلها موضوعات دستورية ،إال أنه ال مجال إلضفاء أي 

طابع دستوري على مسمى تلك الوثيقة.

الدستورية  التقسيمات  يشبه  تقسيم  ،وهو  مواد  تسع  في  جاءت  قد  أنها  نجد  الوثيقة   إلى  وبالنظر 
والقانونية ،ووضعت لنفسها ديباجة توضح األسس القانونية التي استندت عليها ، والمالحظ لنا أن هذه 
الوثيقة رغم النص في ديباجتها وفي الفقرة األولى منها على الصالحيات الممنوحة للرئيس بموجب 
الدستور ،إال أنها نصت في المادة التاسعة منها والتي عنونت "بالتعارض " على أن "يلغي هذا اإلعالن 
ما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين" والدستور لم يعط لرئيس الجمهورية مطلقا الحق 

في إلغاء أحكامه وقواعده بإرادته المنفردة.
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المطلب الثاني
مشروعية إصدار وثيقة إعالن نقل السلطة إلى مجلس 

قيادة رئاسي في اليمن

في إطار بحثنا في وثيقة إعالن نقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي 
المشروعية  ،وهذه  الوثيقة  هذه  مشروعية  بحث  من  فالبد  اليمن  في 
الوثائق يدخل  تنطلق من مدى شرعية مصدرها ، وهل إصدار مثل تلك 
الجمهورية  لرئيس  القانوني والدستوري  الوضع  ، وما هو  اختصاصه  في 

بعد إصدارها ،وهل يجوز له سحبها .

األمر الذي قادنا إلى تقسيم هذا المطلب إلى ثالثة فروع
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نصوص  على  الوثيقة  الجمهورية في وضع  رئيس  اعتماد  بين  الحاصل  اللبس  تماما  لنا  يوضح  ما  وهو 
الدستور والصالحيات الممنوحة له فيه ،ثم إعطاء نفسه حقوقا غير دستورية في إلغاء النصوص التي 
تتعارض مع وثيقته ، األمر الذي يعطي هذه الوثيقة مسمى ومرتبة أعلي من قواعد الدستور ذاته . لذا 
فإن اإلرادة الحقيقية لواضعي هذا اإلعالن تتجه إلى وضعه في إطار القواعد فوق الدستورية.وهو األمر 

الذي ال نجد له سندا قانونيا و ال دستوريا .

رابعا : وثيقة تشكيل المجلس الرئاسي تمثل "تفويضا وإعالنا بنقل السلطة" .

من أفضل الطرق وأسهلها في معرفة مسمي الوثائق القانونية الرجوع إلى الوثيقة في ذاتها لمعرفة 
المسمى  الذي أطلقه عليها واضعوها ،وبالرجوع إل ىالوثيقة محل الدراسة  نجد أن رئيس الجمهورية 
اليمنية في نهاية الديباجة قد ذكر أنه "وتنفيذا لتوافقات شعبنا الكريم أصدرنا إعالن نقل السلطة بما هو 
آت" وبالتالي فإن المسمى الذي أطلقه رئيس الجمهورية علي هذه الوثيقة هو "إعالن نقل السلطة" . 
وهو مسما عام ال يشير إلى أية قوة قانونية لهذه الوثيقة ،وال إلى مرتبتها بين غيرها من الوثائق.فهو 
قد قصر رؤيته للوثيقة علي أنها إعالنا ،وأن هذا اإلعالن يتضمن نقال للسلطة ، ورغم ذلك فقد جاء في 
المادة األولى من هذا اإلعالن في البند )أ( منها أن الرئيس فوض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا 
اإلعالن تفويضا ال رجعة فيه بكامل صالحياته ، وهو األمر الذي يحمل مغزى قانونيا ألن هناك فرقا في 
المعنى والمدلول بين النقل والتفويض ،لكن التفويض الدائم لالختصاصات يرقى إلى مرتبة النقل وهو 

ما سنتعرض له بالدراسة في موضع الحق من هذا البحث.

أن  نري  ،فإننا  القانونية  الناحية  من  الوثيقة  لهذه  مالئم  لمسمى  للوصول  سعينا  إطار  وفي  فإننا  لذا 
المسمى األنسب لها هو "إعالن نقل السلطة إلي مجلس قيادة رئاسي" وذلك استنادا على نص الوثيقة 
،ومراد مصدرها، وحقيقة مضمونها . وذلك بصرف النظر عن مدى شرعية هذا التصرف وهذا المسمى.
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الفرع األول:
الشرعية التي استند عليها رئيس الجمهورية في توليه للسلطة.

أوال: شرعية تولي الرئيس هادي للحكم .

تم عقد االنتخابات الرئاسية اليمنية األخيرة في )) فبراير ))0).وذلك  أثناء ثورة الشباب 
اليمنية،وذلك إستنادا علي نصوص مبادرة مجلس التعاون الخليجي))9)( الذي قام بموجبها 
وقام  هادي.  منصور  ربه  عبد  لنائبه  الرئاسة  بنقل صالحيات  صالح  الله  عبد  علي  الرئيس 
صالح بالتوقيع على االتفاقية على أن يترك السلطة بعد ثالثين يوم من التوقيع، وأن تعقد 

االنتخابات الرئاسية بعد شهرين من تركه السلطة.

 وقام علي عبد الله صالح بالتوقيع على االتفاقية والمبادرة  في 3) نوفمبر ))0). وعلى 
إثرها ا قام الرئيس هادي في )) نوفمبر باإلعالن عن عقد اإلنتخابات الرئاسية في )) 
فبراير ))0). والتي كان الرئيس هادي هو المرشح الوحيد فيها عن المؤتمر الشعبي العام 

وبموافقة أحزاب تكتل اللقاء المشترك وفاز فيها بنسبة 99.8% .)0))

 ،  (0(( فبراير  البرلمان في 5)  أمام  الدستورية  اليمين  ربه منصور هادي  عبد  أّدى  وقد 
وأصبح رئيسا في 7) فبراير بعد تنازل علي عبد الله صالح  رسميا عن السلطة .وبذلك أصبح 
الرئيس هادي مكتسبا للشرعية الشعبية  باالستفتاء عليه من الشعب والشرعية الحزبية 
والتي  الرئاسية  االنتخابات  في  وحيد  كمرشح  عليه  األحزاب  اتفاق  من  عليها  التي حصل 

ألزمتهم المبادرة الخليجية بعدم ترشيح مرشح آخر غيره.

وأصبحت مدة رئاسته مستمدة من المبادرة الخليجية التي جرت االنتخابات الرئاسية على 
أساسها ،وقد حددت المبادرة الخليجية مدة رئاسة الرئيس في الفترة االنتقالية كمرحلة 

ثانية بعد انتخابه بعامين ، لكنها لم تحدد موعدا معينا النتهاء هذه الوالية .

ثانيا: شرعية استمرار الرئيس هادي في الحكم بعد انقضاء العامين.

تبدأ مع  الثانية والتي  للمرحلة  السابعة منها حددت مدة  الفقرة  الخليجية في  فالمبادرة 
وفقا  العامة  االنتخابات  بإجراء  وتنتهي  المبكرة  الرئاسية  االنتخابات  بعد  الرئيس  تنصيب 
بداية  نقطة  هناك  أصبح  ،وبالتالي  الجديد  الجمهورية  رئيس  ،وتنصيب  الجديد  للدستور 

)9( راجع في ذلك نصوص المبادرة الخليجية – الجزء الثاني الفترة االنتقالية – البند السادس فقرة ب. والمنشورة علي موقع رئاسة 
الجمهورية اليمنية برابط:

https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php
)0)( في عام )99)، حاول الجنوب االنفصال عن الدولة اليمنية ولكن محاولته باءت بالفشل، ومن ثم عّين علي عبدالله صالح، الرئيس 

في ذلك الوقت، هادي نائبًا له لسبب واحد فقط، كان ما مّثله هادي: شخصية جنوبية ناصرت الشمال خالل الحرب األهلية. وبعد ما 
يقارب العقدين، في عام ))0)، تنحى صالح عن منصب الرئاسة تحت ضغط االحتجاجات الشعبية وحصوله على ضمانات بالحصانة، وبقي 

هادي في منصب نائب الرئيس الذي ال يملك قاعدة انتخابية. وقع اختيار المجتمع الدولي، بقيادة الواليات المتحدة، واألمم المتحدة 
والسعودية، على هادي ليكون رئيسًا لسبب واحد فقط وهو ما يمّثله: االستمرارية الدستورية. فكان من المفترض أن يكون هادي مجرد 
رئيس مؤقت، رئيس انتقالي يشغل مقعد الرئاسة خالل العامين المقبلين ال أكثر. بل إن ورقة االستفتاء الشعبي كانت تحوي فقط اسمه 

دون وجود خياٍر للتصويت بـ”ال”. تم تمديد رئاسة هادي في فبراير/ شباط ))0) لعاٍم ثالث دون تصويت هذه المرة، ولكن الحوثيين 
تمكنوا من السيطرة على صنعاء قبل نهاية العام، وفرضوا على هادي اإلقامة الجبرية.

 راجع في ذلك : اليمن بعد هادي - مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجية
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/9721
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حثت  تنظيميا  ميعادا  العامين  ميعاد  ،وصار  للمرحلة  نهاية  ونقطة 
المبادرة أطرافها على ضرورة إنهاء ترتيبات المرحلة الثانية خالله.

بين  الخالفات  ،وعودة  االنتقالية  المرحلة  مسارات  تأزم  ومع  أنه  غير 
الموقعين على المبادرة ،ومع اإلجراءات التي حاول من خاللها الرئيس 
لكي  هادي  للرئيس  أخر  عام  تمديد  تم  ،فقد  منصبه  تقوية  هادي 
يتمكن من استكمال مسار المرحلة الثانية من المرحلة االنتقالية . ثم 
استمر الرئيس في الحكم نظرا لتعثر المسار وخروج الرئيس من البالد 

واستقراره في الرياض بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة .

الرئيس هادي في الحكم فإننا  وفي تقييمنا لمدى شرعية مد فترة 
والتي  الخليجية  المبادرة  وقيمة  لشرعية  سريع  بشكل  ننظر  أن  البد 
"فوفقا  الدستور  نصوص  عن  بها  االستعاضة  تم  نصوصها  أن  نرى 
لنص الفقرة الرابعة منها والتي قضت بأن يحل االتفاق على المبادرة 
قائمة  قانونية  أو  ترتيبات دستورية  أي  تنفيذها محل  وآلية  الخليجية 

،وال يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة" .

بال  الخليجية   المبادرة  على  اليمنية  األحزاب  جميع  موافقة  أن  كما 
الرئيس  اختيار  اليمني في استفتائه على  الشعب  ، وموافقة  استثناء 
لشرعية  إعطاء  لهو  المبادرة  لنصوص  وفقا  منفرد  كمرشح  هادي 
يعليها  الذي  النص  فيها  بما   . الخليجية  المبادرة  لنصوص  الشعبية 

وآليتها على قواعد الدستور اليمني فيما تعارضا فيه.

لذا فإن شرعية استمرار الرئيس هادي وفقا لنصوص المبادرة الخليجية 
قائم ،حيث أن نص الفقرة السابعة لم يحدد ميعاد النتهاء واليته إال 
بإجراء انتخابات عامة وفقا للدستور وتنصيب رئيس جمهورية جديد،كما 

تم التأكيد على ذات المعنى في الفقرة 4) من المبادرة.

كما أن الدستور اليمني في المادة )4))(  ينص على أنه " قبل انتهاء 
رئيس  النتخابات  اإلجراءات  تبدأ  يومًا  بتسعين  الجمهورية  رئيس  مدة 
للجمهورية جـديـد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على 
ألي  الجديد  الرئيس  انتخاب  يتم  أن  دون  المدة  انتهت  فإذا   ، األقل 
بتكليف  السابق في مباشرة مهام منصبه  الرئيس  استمر  سبب كان 
من مجلس النواب لمدة ال تتجاوز تسعين يومـًا وال تزيد هذه المدة إال 
في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجـراء 

االنتخابـات".

الرئيس  بشرعية  لإلعتراف  أيضا  دستوريا  مخرجا  تمثل  المادة  وهذه 
للرئيس  ، فهي تسمح  األولى  انقضاء مدتها  بعد  واستمرارها  هادي 

بناء عليه وبعد أن اتضحت لنا 
شرعية تولي الرئيس هادي 
للسلطة في اليمن استنادا 

للرضاء الشعبي والحزبي ،وكذلك 
وفقا آلليات المبادرة الخليجية 

،ولالعتراف الدولي)))(( فإن 
استمرار الرئيس هادي في 

السلطة حتى انتخاب رئيس جديد 
هو استمرار قانوني ودستوري 

لذا فإنه يلزمنا أن نبحث في مدى 
أحقية الرئيس هادي في إصدار 
وثيقة نقل السلطة وفقا لبنود 
المبادرة الخليجية التي أصبحت 

مرجعية فوق دستورية .وهو ما 
سنقدم عليه في الفرع القادم .

))( وقد اعترف قرار مجلس األمن 6))) )5)0)( 
بهادي كرئيس شرعي لليمن بعد استيالء الحوثيين 

على صنعاء.
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اجراء  تمنع  حاالت  وأّي   ، الطبيعية  والكوارث  الحرب  حاالت  في  منصبه  مهام  مباشرة  في  باإلستمرار 
االنتخابات ،وهي حاالت كلها متوافرة ، غير أن الغموض الذي يحيط بمجلس النواب وانقسام أعضائه 

وعدم إمكانية إنعقاده يزيد الوضع الدستوري تأزيما.))))

بناء عليه وبعد أن اتضحت لنا شرعية تولي الرئيس هادي للسلطة في اليمن استنادا للرضاء الشعبي 
الرئيس  استمرار  فإن  الدولي))1)((  ،ولالعتراف  الخليجية  المبادرة  آلليات  وفقا  ،وكذلك  والحزبي 
هادي في السلطة حتى انتخاب رئيس جديد هو استمرار قانوني ودستوري لذا فإنه يلزمنا أن نبحث 
في مدى أحقية الرئيس هادي في إصدار وثيقة نقل السلطة وفقا لبنود المبادرة الخليجية التي 

أصبحت مرجعية فوق دستورية .وهو ما سنقدم عليه في الفرع القادم .

الفرع الثاني:
سلطة الرئيس في إصدار هذه الوثيقة وعدم جواز سحبها.

اليمني استنادا على  السياسي  للمسار  الشرعية األولى  المرجعية  الخليجية هي  المبادرة  أن صارت  بعد 
الله صالح عن  اليمني السابق علي عبد  الرئيس  تنازل  الفاعلة عليها ،وكذلك   اليمنية  موافقة األحزاب 
الحكم تنفيذا لها ،وتولي الرئيس هادي للحكم توافقا مع أحكامها ،وتتويج ذلك كله بموافقة الشعب 
اليمني صاحب السيادة األصيل على تولي الرئيس هادي للحكم في االستفتاء ،فإننا وفي إطار بحثنا  عن 
سلطة الرئيس هادي في إصدار إعالن نقل السلطة البد أن نبحث في اختصاصاته وفقا لنصوص المبادرة 

الخليجية.

وبما أن المبادرة الخليجية قد جعلت المرجعية في بعض األمور للدستور اليمني وذلك بما ال يتعارض مع 
أحكامها ،فإننا سنبحث أيضا في االختصاصات المخولة للرئيس في الدستور اليمني .

والهدف من بحث اختصاصات ومهام الرئيس سواء في المبادرة الخليجية أو في الدستور اليمني هو 
معرفة هل يملك الرئيس الصالحية إلصدار هذا اإلعالن بنقل السلطة أم ال ؟

أوال : اختصاصات الرئيس وفقا للمبادرة الخليجية .

تنص المبادرة الخليجية في جزئها الرابع - المرحلة الثانية من نقل السلطة - بداية من الفقرة )) على 
مهام وصالحيات الرئيس وحكومة الوفاق الوطني ، وقد تحددت هذه المهام والصالحيات في اآلتي:

الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة . ) الرئاسية المبكرة، يقوم  بعد االنتخابات 
جميع المهام االعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور.

)))( وقدانتخب أعضاء مجلس النواب اليمني، ويضم )0) مقعدا، في العام )00)، ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين. والمجلس منقسم، حيث يؤيد ))) 
من أعضائه الحكومة، فيما يدعم 90 منهم الحوثيين ويشاركون في جلسات في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بحسب برلمانيين. كما أن هناك )) نائبا 

ال يؤيدون أي طرف، فيما توفي 5) من مجموع األعضاء الذين انتخبوا قبل 9) عاما. لمزيد من التوضيح راجع في  ذلك :
8(%D8%B(%D8%A6%D8%A7%%8(%D8%B(-%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%https://www.dw.com/ar/%D9

8(%D8%AC%D8%AF%%8A-%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%8(%D9%D8%B(%D8%A9-%D8%A7%D9
86-%8A%D9%85%D9%8A%D9%8(%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%A(%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%D9

86-%85%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A(-%D9%88%D9%%D9
a-6(5(5((6/86%%D8%B9%D8%AF%D9

)))( وقد اعترف قرار مجلس األمن 6))) )5)0)( بهادي كرئيس شرعي لليمن بعد استيالء الحوثيين على صنعاء.
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وإضافة إلى ذلك يمارسان الصالحيات الالزمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة األولى، . )
والمهام اإلضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة، وتشمل هذه المهام ما يلي:

التفسير أ.  ولجنة  للمؤتمر  وتحضير  إعداد  لجنة  وتشكيل  الوطني  الحوار  مؤتمر  انعقاد  ضمان 
والهيئات األخرى المنشأة بموجب هذه اآللية.

الدستور ب.  الدولة والنظام السياسي وعرض  الدستوري تعالج هيكل   تأسيس عملية لإلصالح 
بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء

إصالح النظام االنتخابي.ج. 
إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقًا للدستور الجديد.د. 

ونالحظ أن نصوص المبادرة الخليجية وصياغتها فضفاضة وغير محددة ، وهذا من أكثر عيوبها وضوحا، 
للقرارات  الحاسمة  المرجعية  ،وجعلته  فيه  مبالغ  بشكل  هادي  الرئيس  سلطات  من  وسعت  أنها  كما 
وفقا لما نصت عليه الفقرة الثامنة. فقد ُمنح الرئيس االنتقالي صالحيات أعلى من كل األطراف كعنصر 
تحكيمي في حال الخالف بين األطراف الموقعة على المبادرة. وكانت تلك المركزية والحصرية الشديدة 
الرئيس  أيدي  القرار في  ُحصرت صناعة  إذ  االنتقالية،  العملية  الخلل في  أكبر مكامن  واحدة من  للقرار 

هادي.

ثانيا : اختصاصات الرئيس وفقا للدستور اليمني.

ينص الدستور اليمني في مادته رقم )0))(  على أن "يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب 
واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ وأهداف الثـورة اليمنيـة، وااللتزام بالتداول 
المرتبطة  الجمهورية، وتلك  بالدفاع عن  المتعلقة  السيادية  المهام  للسلطة، واإلشراف على  السلمي 

بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صالحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور."

وهو أيضا من النصوص الفضفاضة العامة التي ال تحمل اختصاصات محددة يمكن االستناد إليها في 
تقرير وحصر اختصاصات معينة للرئيس.

ورد في  الذي  اإلجمال  بعد  الرئيس بشكل مفصل  اختصاصات   ((9 رقم  مادته  الدستور في  ثم حدد 
المادة 0)) بالقول " يتولى رئيس الجمهورية االختصاصــات التاليــة:-

تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.. )
دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.. )
الدعـوة إلى االستفتـاء العـام.. 3
تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا.. 4
يضـع باالشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجـه المبيـن . 5

في الدستـور.
دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعـت الحاجـة إلى ذلـك.. )
تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـًا للقانـون.. 7
إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لهــا.. 8
تعـيـين وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـًا للقانــون.. 9
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إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون.. 0)
منـح النياشيـن واألوسمـة التي ينص عليـها القانون، أو اإلذن بحمل النياشين التي تمنـح من . ))

دول أخـرى.
إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب.. ))
بعد موافقـة مجلـس . 3) النواب  إلى تصديق مجلس  تحتاج  التي ال  االتفاقيات  المصادقـة على 

الــوزراء.
إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـًا للقانون.. 4)
اعتماد الممثليـن للـدول والهيئـات األجنبية.. 5)
منح حق اللجوء السياسي.. ))
إعالن حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـًا للقانـون.. 7)
يتولى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور والقانـون.. 8)

وبعد  المختص  الوزير  اقتراح  على  بنـاًء  الجمهوريـة  رئيس  "يصدر  أن  على  لتنص   ((0 المادة  جاءت  ثم 
موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح واإلدارات العامـة، على 
أاّل يكون في أي منها تعطيل ألحكام القوانيـن، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـره في إصدار تلك 

اللوائـح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصـدر اللوائـح والقـرارات الالزمـة لتنفيـذه."

ثم تلي ذلك وحتي نص المادة 5)) باقي اختصاصات رئيس الجمهورية والتي ال تتعلق مطلقا بإمكانية 
إصدار إعالنات بنقل السلطة كما اإلعالن محل الدراسة .

ومن التدقيق في نصوص الدستور ال نجد فيه أّي إشارة من قريب أو من بعيد إلمكانية تفويض رئيس 
الجمهورية لكامل سلطاته لغيره .

ثالثا: نصوص الدستور اليمني ونصوص المبادرة الخليجية ال يخوالن الرئيس 
هادي تفويض كامل اختصاصاته لهيئة غير دستورية.

وهنا يجب اإلشارة ألهم المبادئ التي تضع الدستور في مرتبة قانونية عالية بالمقارنة بغيره من القواعد 
وهو مبدأ علو وسمو قواعد الدستور.

دام  "وما  الجرف  طعيمه  الدكتور  أستاذنا  قاله  ما  الدستور  علو  مبدأ  على  المترتبة  النتائج  أهم  ومن 
الدستور هو القانون األساسي للدولة وهو مصدر جميع السلطات العامة فيها ،فإن معنى ذلك أن هذه 
السلطات لم تعد تباشر في الحكم حقا ذاتيا لها ،ولكنها تمارس وظيفة دستورية حددتها لها السلطة 
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التأسيسية وبينت شروطها وحدودها ومداها ،وعلى هذا األساس لم يعد الحكام إال مجرد مفوضين من 
األمة ،وموظفين في الدولة يعملون باسمها ولحسابها في حدود اختصاصاتهم الدستورية المقررة")3))

الحق  الجمهورية  رئيس  بمن فيهم  الدولة  أّي سلطة من سلطات  تملك  بأنه ال  تماما  يقطع  ما  وهو 
في أن تعدل من شروط تفويضها وإال فقدت سندها الشرعي في ممارسة هذا التفويض، فال يمكن 
لرئيس الجمهورية كما لغيره من السلطات أن يفوض غيره في ممارسة اختصاصاته الدستورية ما لم يكن 

الدستور قد أباح له ذلك .

كما أن الدول ذات الدساتير الجامدة ومنها اليمن يقوم في وجه تفويض السلطة فيها استحالة دستورية 
أخرى ،وهي تمتع الدساتير الجامدة بنوع من الحصانة التي تحميه من التعديل إال بإجراءات خاصة وهيئات 
معينة حددها الدستور نفسه .فإذا سمح لرئيس الجمهورية بتفويض اختصاصاته إلى سلطة أخرى فكأنما 
الرجوع  ،دون  الدستور  الموجودة في  االختصاصات  توزيع  يعدل في  بأن  غير مباشرة  بطريقة  له  سمح 

للشعب صاحب السيادة ،ودون اتباع اإلجراءات التي نص عليها الدستور ذاته في التعديل)4)) 

لذا فإنه وفقا لنصوص الدستور اليمني لم نجد أي نص يسمح لرئيس الجمهورية بتفويض كامل اختصاصاته 
لغيره إال نص المادة 4)) الذي ينص على "يعاون رئيس الجمهورية في أعمالـه نائب الرئيـس، وللرئيس 

أن يفـوض نائبـه في بعض اختصاصاتـه."

وهو النص الذي ال ينطبق على الحالة التي نحن بصدد دراستها .

فالرئيس هادي لم يكتفي بتفويض كامل صالحياته للغير " مجلس القيادة الرئاسي" وإنما فوضهم أيضا 
بكامل اختصاصات وصالحيات نائب الرئيس . األمر الذي نرى عدم تماشيه  مع نصوص الدستور اليمني .

كما أن التفويض الكامل لمجمل الصالحيات واالختصاصات غير جائز حتى لنائب الرئيس وفقا لنص المادة 
4)) من الدستور والتي سمحت بالتفويض الجزئي فقط لنائب الرئيس حصرا ، أما التفويض الكامل لجميع 
اليمني صاحب  الشعب  الدستور وغير مختار من  غير منصوص عليه في  الصالحيات ولمجلس جماعي 

السيادة فهو أمر مخالف لقواعد الدستور اليمني ،وال يمكن أتخاذ الدستور تكأة لتمرير هذا اإلعالن .

كما أن االستناد على نص المادة التاسعة من المبادرة الخليجية يظهر لنا وكأنه استنطاق للنص بما ليس 
فيه ، فنص المادة التاسعة من المبادة الخليجية يقول "سيتخذ الطرفان الخطوات الالزمة لضمان اعتماد 
بالضمانات  المتعلقة  لاللتزامات  الكامل  للتنفيذ  الالزمة  األخرى  والقوانين  للتشريعات  النواب  مجلس 

المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه اآللية."

بديباجته  جاء  والذي  السلطة  نقل  إعالن  إصدار  التاسعة في  المادة  نص  على  االستناد  وهذا 
أستناد غريب ،لعدة أسباب أهمها:

المادة التاسعة تخاطب الطرفان الموقعان على بنود المبادرة والمعرفان في الفقرة الثالثة البند . )
التحالف الوطني )المؤتمر الشعبي العام وحلفائه(كأحد الطرفين ،والمجلس  ب منها بأنهما 

الوطني )أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه(. وليس رئيس الجمهورية المنتخب.

)))( راجع في ذلك :
طعيمة الجرف – موجز القانون الدستوري وتطور النظام الدستوري المصري-دار النهضة العربية – الطبعة الثالثة – القاهرة -999)ص 87).

)))( راجع في ذلك :
Burdeau-Traite de Seienceplitique -1952-T.IV P.186
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المادة تتحدث عن قيام الطرفين بخطوات تضمن اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين . )
الالزمة للتنفيذ الكامل لاللتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في المبادرة ،وال أعلم هل 
اعتبر الرئيس هذا اإلعالن من التشريعات والقوانين ،وهل المقصود بالتشريعات هنا التشريعات 
الدستورية ، لكن وكما سبق أن أسلفنا أن هذا اإلعالن ال يرقي مطلقا وفقا آللية إعداده وال 
لشخص مصدره ألن يكون إعالنا دستوريا ،وبالتالي ال مجال مطلقا للحديث هنا عن أن هذا 
اإلعالن يمثل تشريعا دستوريا إن كان نص المبادرة الخليجية يقصد ذلك .كما أن كلمة القوانين 
وكما يعلم الكافة ال يمكن أن تعدل في قواعد نظام الحكم حيث إن هذه القواعد هي قواعد 
دستورية جامدة ولها آليات خاصة تعدل بها . ومنها المادة 9)) التي تنص على اختصاصات 

رئيس الجمهورية. 
إن التشريعات والقوانين التي يتعهد طرفا المبادرة باتخاذ خطوات اعتماد مجلس النواب لها . 3

هي تشريعات متعلقة بتنفيذ كامل االلتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في المبادرة 
،وال أعتقد أنه كان من ضمن هذه االلتزامات  نقل السلطة إلي مجلس قيادة رئاسي ،وتفويض 

كافة صالحيات الرئيس ونائب الرئيس له .
وهذه المالحظات من وجهة نظرنا تضعف هذا اإلسناد بشكل كبير بل تكاد تبطله . وهي كمن 

يحاول إخراج ألفي أسد من ثقب أنف فأر.
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الفرع الثالث :
الوضع القانوني والدستوري للرئيس اليمني بعد إصدار هذه الوثيقة.

ثار جدل كبير وتساؤالت عديدة حول وضعية الرئيس هادي الدستورية بعد إصداره لهذا اإلعالن ،وهل 
زالت صفته الرئاسية أم يظل محتفظا بها ، ))5))( وهل يجوز له سحب هذا اإلعالن من عدمه .

وبالرجوع إلى الدستور اليمني  وإلعالن نقل السلطة يتضح لنا بعض األمور التي نعددها في نقاط :

استقالة . ) يقدم  أن  الجمهورية  لرئيس  ""يجوز  أنه  على  ينص   )((5( المادة   في   الدستور  أن 
النواب بقبول االستقالة باألغلبية المطلقـة  النواب، ويكون قرار مجلس  مسببة إلى مجـلس 
لعدد أعضائـه فإذا لم تقبـل االستقالـة فمن حقـه خـالل ثالثـة أشهر أن يقدم االستقالـة وعلى 
مجلـس النـواب أن يقبلهـا." وهي حالة ال تنطبق على الوضع الذي نحن بصدد دراسته ،حيث 
التقدم  إال  أمامه  للجمهورية طوعا فليس  يترك منصبه كرئيس  أن  أراد  لو  الرئيس هادي  أن 

باستقالته إلى مجلس النواب ،وهو ما لم يحدث .
المادة ))))(  تنص على أنه " في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل . )

تاريخ خلو منصب  الرئيس لمدة ال تزيد عن ستين يومًا من  الرئاسة مؤقتًا نائب  يتولى مهام 
الرئيس يتم خاللها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب 
الرئيس معًا يتولى مهام الرئاسة مؤقتًا رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـاًل 
حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـًا، ويتم انتخاب رئيس 

الجمهورية خالل مدة ال تتجـاوز ستين يومـًا من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد."
ويتضح لنا هنا أن الدستور قد أورد سلسلة متعاقبة من نقل االختصاصات لمواجهة أي خلو في 
منصب رئيس الجمهورية أو عجزه عن ممارسة مهام منصبه ،فتنتقل السلطة مؤقتا لنائب الرئيس 

ثم من بعده لرئيس مجلس النواب  ثم لرئيس الحكومة .
وهو ما لم يحدث في حالتنا هذه ،حيث إن الرئيس هادي لم تنتقل سلطاته وفقا لهذا التسلسل ، 

وبالتالي ال مجال للحديث عن خلو في منصبه أو عجزه عن ممارسة مهامه .
األمر الذي يأخذنا دستوريا بعيدا عن االستقالة وخلو المنصب والعجز عن القيام بالمهام ،وهي 

األمور التي تنزع عن الرئيس صفته الرئاسية .
بالتأمل في نص إعالن نقل السلطة نجد إنه ليس هناك أي إشارة صريحة تفيد تخلي الرئيس . 3

عن منصبه الرئاسي .بل إنه بدأ اإلعالن بتأكيد شرعيته كرئيس للجمهورية ،وأنهاه بالتوقيع عليه 
كرئيس للجمهورية .

)5)( راجع في هذا الجدل وهذه التساؤالت آراء السياسيين اليمنيين والمنشورة علي الموقع بالرابط :
8(-%D8%A7%8(%D8%A7%D9%8(-%D8%A7%D8%B(%D8%AA%D9%87%D9%https://arabi21.com/story/1432264/%D9
86-%85%D9%8A-%D9%86%D9%85%D9%8A%D9%8(%D9%8A%D8%B(-%D8%A7%D9%8(%D8%B(%D8%A6%D9%%D9

%88%D9%8(%D9%85-%D8%AA%D9%8(%D8%AF%D9%85-%D9%87-%D8%A(%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%85%D9%%D9
8(%D8%AA%D8%A7%85%D8%A(%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D9
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من قراءتنا لنص إعالن نقل السلطة لمحاولة معرفة حقيقة . 4
إرادة الرئيس هادي حول هذه المسألة. نجد ان الرئيس في 
ديباجة اإلعالن أشار إلى رغبته في إشراك القيادات الفاعلة 
في إدارة الدولة ،وهي إشارة تدل على التشاركية في إدارة 
ذات  في  التشاركية  تكون  أن  المحتم  من  ،وليس  الدولة 
تعتمد  التشاركية  تكون هذه  أن  الممكن  ،لكن من  الوقت 
على التتابعية الزمنية ،أي أنه تولى إدارة الدولة منذ بداية 
المرحلة اإلنتقالية وحتى تاريخ صدور اإلعالن ،ثم يأتي دور 
مجلس القيادة الرئاسي ليتولي مهام اإلدارة . فهذه أيضا 
تسمى تشاركية. ولكن هذه التشاركية التتابعية ال ينصرف 
عن  اإلعالن  في  بالحديث  إال  مؤكد  بشكل  المعنى  إليها 

التخلي عن السلطة وهو ما لم يحدث.))))
اإلعالن . 5 في سحب  هادي  الرئيس  يخص سلطة  فيما  أما 

عليه  أغلق  قد  ذاته  في  اإلعالن  نص  فإن  السلطة  بنقل 
الطريق في التراجع وذلك في نص المادة األولي فقرة )أ(
التي ورد فيها " ينشأ بموجب هذا اإلعالن مجلس قيادة 
رئاسي الستكمال تنفيذ مهام المرحلة االنتقالية، وأفّوض 
تفويضًا  اإلعالن  هذا  بموجب  الرئاسي  القيادة  مجلس 
والمبادرة  الدستور  وفق  صالحياتي  بكامل  فيه  رجعة  ال 
يعني   " فيه  رجعة  "ال  ولفظ  التنفيذية."  وآليتها  الخليجية 

عدم إمكانية تراجع الرئيس اليمني في هذا التفويض .

لسلطته  نقله  رغم  اليمني  الرئيس  أن  نجد  تقدم  ما  جميع  ومن 
بإرادته المنفردة لمجلس القيادة الرئاسي إال أنه لم يتخلَّ أو يتنحَّ 
لكنه  الرئاسي  بمنصبه  محتفظا  يجعله  الذي  األمر  منصبه  عن 

منزوع الصالحيات؛ فهو رئيس بال صالحيات .

الرئيس  إرادة  على  إال  يستند  ال  السلطة  بنقل  اإلعالن  أن  وبما 
فقط دون سند معتبر من الدستور اليمني أو المبادرة الخليجية 
،فإن التزام الرئيس بعدم التراجع في التفويض هو التزام شخصي 
ينعقد بإرادة الرئيس دون خضوعه ألي التزام قانوني بعدم سحبه.

)6)( وقد وردت نصوص التخلي والتنحي الصريحة في خطاب تنحي الرئيس مبارك عن حكم مصر وهو 
ما حدث في السادسة من مساء الجمعة )) فبراير ))0)، فقد أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان 

قصير عن تخلي مبارك عن منصبه وكان هذا نصه:
"بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البالد قرر الرئيس 

محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس األعلى للقوات المسلحة بإدارة 
شؤون البالد. والله الموفق والمستعان".

ومن جميع ما تقدم نجد أن الرئيس 
بإرادته  لسلطته  نقله  رغم  اليمني 
المنفردة لمجلس القيادة الرئاسي 
إال أنه لم يتخلَّ أو يتنحَّ عن منصبه 
األمر الذي يجعله محتفظا بمنصبه 
الصالحيات؛  منزوع  لكنه  الرئاسي 

فهو رئيس بال صالحيات .

ال  السلطة  بنقل  اإلعالن  أن  وبما 
يستند إال على إرادة الرئيس فقط 
الدستور  من  معتبر  سند  دون 
،فإن  الخليجية  المبادرة  أو  اليمني 
في  التراجع  بعدم  الرئيس  التزام 
التفويض هو التزام شخصي ينعقد 
ألي  خضوعه  دون  الرئيس  بإرادة 

التزام قانوني بعدم سحبه.
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المبحث الثاني
األساس القانوني والواقعي إلصدار وثيقة إعالن نقل 

السلطة لمجلس قيادة في اليمن

مع  القانوني  ويختلط  النصوص  مع  األحداث  وتتشابك  تتداخل  عندما 
الواقعي ونستغرق فيهما نجد أننا في قلب الحالة اليمنية أن للواقع  دائما 

الغلبة ، ودائما ما يكون الحسم علي األرض .

لذا فإن السياسيين والقانونيين اليمنيين يلهثون في سحب النصوص لكي 
يلحقوا بالواقع المتسارع دائما ،وكثيرا ما يتم لي أعناق هذه النصوص لكي 

تتطابق مع واقع مشوه ال يخضع ألي قواعد أو أحكام.

إلصدار  القانوني  األساس  في  نبحث  أن  خالله  من  سنحاول  الذي  األمر 
وثيقة نقل السلطة  في مطلب أول ،ونبحث في األساس الواقعي في 

مطلب ثان.
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المطلب األول
األساس القانوني إلصدار الوثيقة

تقوم وثيقة إعالن نقل السلطة في اليمن على فكرة تفويض كامل صالحيات الرئيس هادي إلي مجلس 
القيادة الرئاسي ،وهي فكرة تثير الكثير من التساؤالت حول معنى التفويض ،وهل هو تفويض سياسي 
أم إداري ، وما هو تكيفه القانوني الصحيح ،وهل يجوز التفويض لكامل الصالحيات ،وما هي األسس 

القانونية التي قام عليها هذا التفويض.

لذا فإننا سنقسم هذا المطلب إلي أربعة فروع :

الفرع األول :

التفويض في إعالن نقل السلطة

استنادا على ما سبق من عدم وجود أساس لفكرة تفويض سلطة رئيس الجمهورية في الدستور اليمني 
أو في المبادرة الخليجية ،إال لنائب الرئيس وفي بعض الصالحيات فإنه ال مجال العتماد هذا التفويض 
ودراسته إال وفقا لقواعد القانون اإلداري ،فالتفويض السياسي لن يقوم بغير أسس دستورية ،وهذه 
األسس في حالتنا واهية وال وجود لها ،لذا فإننا سنتعمق في محاولة إيجاد مخرج لهذا التفويض من 
القانون  أقرها  فكرة  لمرؤوسيه  الختصاصاته  اإلداري  الرئيس  فتفويض  ؛  اإلداري  القانون  قواعد  جهة 
اإلداري في إطار التخلص من المركزية اإلدارية الشديدة واالتجاه ناحية الصورة األخف وطأة وهي صورة 

الالوزارية عن طريق استخدام فكرة تفويض االختصاص)7))

التي  اختصاصاته  ببعض   - قرار  بمقتضى   - اإلداري  الشخص  يعهد  أن   " بأنه  التفويض  تعريف  ويمكن 
يستمدها من القانون إلى شخص إداري آخر؛ ليمارسها من دون الرجوع إليه، مع بقاء مسؤوليته قائمة 

عن تلك االختصاصات المفوضة.

ض( صاحب االختصاص األصلي الحق دائمًا في إلغاء التفويض )أي سحبه(،  ويتبع ذلك أن يكون )للمفوِّ
كما يملك أن يعدل من وعائه ضيقًا أو اتساعًا وذلك على حسب ما تقتضي متطلبات العمل وحسن أدائه 
في الجهاز اإلداري، ووفقًا لما يأذن به الدستور أو القانون أو األنظمة وفي الحدود التي بينها النص، 
ولكن ال يسري اإللغاء أو التعديل إال إذا علم به )المفوض إليه(، وتكون القرارات التي أصدرها قبل علمه 

بإلغاء التفويض أو تعديله صحيحة.)8))

وبمقاربة هذه القواعد مع إعالن نقل السلطة نجد أن اإلعالن هو تفويض ال رجعة فيه ،أي أن الرئيس 
قد قطع على نفسه خط الرجعة في سحبه أو تعديله ،وهو ما يتعارض مع وأحكام التفويض اإلداري.

كما أن التفويض ال يعني أن يتخلى العضو اإلداري عن سلطاته أو مسؤولياته، بل هو مجرد طريقة فضلى 
إلنجاز األعمال اإلدارية بسرعة وكفاءة.وانطباق فكرة التفويض اإلداري على ما قام به الرئيس هادي لها 

)7)( راجع في ذلك :
محمد رفعت عبد الوهاب – النظرية العامة للقانون اإلداري – دار الجامعة الجديدة – طبعة 009) – ص 6)).

)8)( راجع في ذلك :
المرجع السابق ص 8))
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بعض الوجاهة من جهة ،وتتناقض من جهة أخري ،فالتفويض اإلداري 
ينطبق علي  الكثير من المهام المسندة إلي مجلس القيادة الرئاسي 
المشترك  العمل  مسارات  ويستكمل  الدولة  ليدير  جاء  قد  ،فهو 
أشخاص  اختيار  مسألة  أن  غير   . الخليجية  المبادرة  تطبيق  ويستكمل 
ليسوا موظفين  الرئاسي نجد فيها مشكلة لكونهم  القيادة  مجلس 
إداريين بالدولة ،األمر الذي يجعلنا نقول لعل الرئيس قد أسند إدارة 
الدولة إلي مجلس القيادة الرئاسي في مجمله كوحدة إدارية واحدة 
أيا كان أعضاؤه ،وعهد إليهم باستكمال تنفيذ مهام المرحلة االنتقالية.

األساس القانوني للتفويض: تتميز قاعدة التفويض في القرار اإلداري 
بكونها سلطة قانونية، تستند باألساس إلى النص القانوني اآلذن بها. 
وهذا النص يتعدد ويتحدد استنادًا إلى قاعدة التدرج في القوانين التي 
يحتل هرمها دستور الدولة لكونه المصدر األساسي لجميع القوانين، 
فهو الذي ينشئ ويحدد اختصاصات الهيئات العامة وبالتالي هو الذي 
يمنح أو يمنع إمكانية التفويض بممارسة تلك االختصاصات، ثم تأتي 
الضوابط  لتضع  للدولة  التشريعية  السلطة  من  تصدر  التي  القوانين 
وفي  مسؤولياتها،  وتحدد  المختلفة  الهيئات  اختصاصات  وتحدد 
النهاية تأتي األنظمة والتعليمات التي تضعها اإلدارة لنفسها بوصفها 
مصدرًا مكماًل لقواعد االختصاص ومحددًا للضوابط التي تحكم الهيئة 
اإلدارية في أثناء ممارسة أعمالها، والبد في هذا المجال من اإلشارة 
إلى ضرورة احترام مبدأ المشروعية في هذا المجال، فال يمكن أن يتم 
التفويض بموجب األنظمة والتعليمات إذا لم يكن القانون يسمح بها 
أصاًل، ومن هنا فإن الموظف المرؤوس ال يخضع للقانون فحسب بل 
يخضع كذلك لما يصدره إليه رؤساؤه من أوامر تأخذ صورة منشورات 

وأوامر مباشرة.)9))

يعطي  ما  اليمني  الدستور  في  وال  الخليجية  المبادرة  في  نجد  وال 
الشكل  بهذا  صالحياته  لكامل  اإلداري  التفويض  في  الحق  الرئيس 

الذي نراه في إعالن نقل السلطة.

نطاق التفويض: األصل في التفويض أن يكون جزئيًا، إنه ال يجوز 
تفويض كامل االختصاص، ألن المشرع هو الذي يمنح االختصاص 
األنظمة  أو  القانون  أو  الدستور  حدود  في  يحدده  الذي  وهو 

اآلذنة بذلك.

)9)( راجع في ذلك :
جميلة الشوربجي – التفويض اإلداري – بحث نشور علي الرابط 

http://arab-ency.com.sy/law/details/26122

نطاق التفويض: األصل في 
التفويض أن يكون جزئيًا، إنه ال 
يجوز تفويض كامل االختصاص، 

ألن المشرع هو الذي يمنح 
االختصاص وهو الذي يحدده 

في حدود الدستور أو القانون أو 
األنظمة اآلذنة بذلك.

والتفويض الذي تم من خالل 
الرئيس هادي تم في كامل 

اختصاصات رئيس الجمهورية 
وكامل اختصاصات نائبه ،وهو 
ما يتنافى مع جوهر التفويض 

اإلداري.
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الرئيس هادي تم في كامل اختصاصات رئيس الجمهورية  والتفويض الذي تم من خالل 
وكامل اختصاصات نائبه ،وهو ما يتنافى مع جوهر التفويض اإلداري .

التي يحتفظ  المهمة  القرارات  اتخاذ  التفويض على مسائل محددة ال تتضمن  وعمومًا يقتصر 
الرئيس اإلداري لنفسه بسلطة البت فيها، إذ إن هناك بعض المسائل التي ال يجوز فيها التفويض 
بالتنظيم  المتعلقة  والقرارات  بنودها،  وتوزيع  الموازنة  في  والتصرف  المالية،  المسائل  ومنها 
المتعلقة  واألمور  األخرى،  اإلدارية  المنظمات  مع  بعالقتها  أو  اإلدارية  للمنظمة  الداخلي 
بالسياسة العامة للمنظمة والتعيينات في المناصب اإلدارية الرئيسة، فمثل تلك األمور تمثل 
الوظيفة الرئيسة للرئيس تمثياًل مباشرًا، لذلك يتوجب عليه ممارستها بنفسه، فالرئيس األعلى 
للمرفق هو المختص برسم السياسة العامة للمرفق التي تتفق مع أهدافه وال يجوز له التفويض 
بمثل هذا االختصاص الهام.وهو أيضا ما يتنافى مع ما تم من قبل الرئيس هادي في إعالن 
نقل السلطة حيث إنه قام بتفويض اختصاصاته وصالحياته الدستورية كاملة بما فيها اتخاذ كافة 

الصالحيات الرئاسية المؤثرة في استقرار الدولة واستمرارها وحقوق وحريات مواطنيها.

كما أن طبيعة المهام التي تم التفويض فيها هي ذات طبيعة سياسية وإدارية  ، األمر الذي 
يقطع بعدم انطباق قواعد التفويض اإلداري على هذه الحالة .

الفرع الثاني :

المبادرة الخليجية.

مما ال شك فيه أن المبادرة الخليجية  هي األساس األول الذي قام عليه إعالن نقل السلطة 
في اليمن، فهي باعتبارها قد صنفت في مصاف القواعد الدستورية إن لم تكن أعلى - نظرا 
لغلبة قواعدها وقت التعارض مع نصوص الدستور اليمني-  تمثل المرجعية القانونية األولى 

لهذا اإلعالن الناقل للسلطة.

وقد جاءت المبادرة الخليجية لحل األزمة اليمنية، لتلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير 
واإلصالح، مع الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واحتواء األزمة إقليميًا وعربيًا وعدم 
تدويلها وهذا هو الهدف األهم لدول مجلس التعاون الخليجي لكي يحافظوا على أمن بالدهم 

، حيث أصبحت المبادرة إحدى المرجعيات الثالث الرئيسية للحل.

واستهدفت المبادرة الخليجية التي أعلنت في نوفمبر )تشرين الثاني( ))0)، تشكيل حكومة 
"مناصفة" بقيادة المعارضة، وإخراج اليمن من أزمته عبر عدة خطوات تم إنجاز بعضها وتعطل 

البعض اآلخر.

وقد جاءت اآللية التنفيذية للمبادرة في ثالثين فقرة ، بدأت بمقدمة ضمن الجزء األول ،ثم تلي 
ذلك خمسة أجزاء عنون الجزء الثاني منها ب"الفترة االنتقالية"،وجاءت أحكامها مجملة لتحدد 
آلية ومراحل الفترة االنتقالية ،أما الجزء الثالث من المبادرة فقد عنون " المرحلة األولي من الفترة 
 ، الرئيس  نائب  الوطني وصالحيات  الوفاق  تشكيل حكومة  تضبط  أحكام  "،وتضمن  االنتقالية 
ثم جاء الجزء الرابع من المبادرة والذي عنون "المرحلة الثانية من نقل السلطة " ثم يلي ذلك 
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الجزء الخامس منها والذي عنون ب"تسوية المنازعات " وتلي ذلك الجزء السادس واألخير والذي عنون 
" األحكام الختامية" .)0))

وتمثل المبادرة أساسا قانونيا ودستوريا مهما جدا الستمرار الشرعية اليمنية ويمكن تفصيل ذلك في 
عدة نقاط :

المبادرة الخليجية هي األساس األول للمسار الشرعي في اليمن حاليا.. 	
فالمبادرة التي حظيت باتفاق األحزاب اليمنية الحكومية منها والمعارضة ،وجرى بناء عليها السير 
رئيس  المراحل عملية استفتاء على  ،وتخلل هذه  تلو األخرى  االنتقالية مرحلة  الفترة   في مراحل 
الجمهورية الذي وصل إلى الحكم بعد تنازل الرئيس علي عبد الله صالح عنه تطبيقا لخارطة الطريق 

والتعهدات الواردة في المبادرة .
الرئيس هادي للحكم ،األمر الذي يحمل ضمنا  اليمني في االستفتاء على تولي  ووافق الشعب 

معني الموافقة علي بنود المبادرة ،األمر الذي أكسبها شرعية ال تتوافر إال للدستور اليمني .
وقد استند إعالن نقل السلطة علي نصوص المبادرة في ديباجته بالقول "واستنادًا على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية؛وبمقتضى المادة التاسعة من اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي 
نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات الالزمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية 
وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير واإلصالح، وإزالة عناصر التوتر سياسيًا وأمنيًا" وقد سبق 

أن بينا أن المادة التاسعة من المبادرة الخليجية ال تصلح أساسا ُيبنى عليه إعالن نقل السلطة .
إيجاد توافق بين . 	 الخليج بنفس مقدار محاوالتها  الخليجية تحفظ أمن دول  المبادرة 

الفرقاء اليمنيين.
 أمسكت دول مجلس التعاون الخليجي بورقة المبادرة الخليجية بين النظام اليمني والثورة منذ 
اليوم األول لها، وذلك بحكم الرابطة التاريخية والسياسية والجغرافية، وبحكم كون اليمن خاصرة 
الجزيرة العربية، ومن شأن أي اضطراب أو قلق فيه أن ينتقل أثره إلى دول المجلس، أو علي األقل 

يترك تداعياته الخطيرة عليها. لذلك .
و لذلك فقد حرصت القوى الكبرى على التأكيد على دور مجلس التعاون الخليجي في التعامل 
مع مجريات األحداث لتسوية األزمة اليمنية، فقد سمح ذلك لدول المجلس بتسجيل نقاط إيجابية 
استقرار  تأكيد  في  اليمنية  الحالة  من  مدى  ألقصى  واالستفادة  وتبطئته،  الثوري  الفعل  بإطالة 
شرعيتها في الداخل، وفي محاولة توازن واستقرار التفاعالت اليمنية الداخلية علي نحو يضمن حفظ 

التوازنات في أي تغيير مقبل، وال يؤدي إلي تغييرات جذرية تحدث اضطرابات بمنطقة الخليج.))))
المبادرة الخليجية تحظى بدعم ومساندة دولية.. 3

حظيت المبادرة الخليجية بدعم دولي كبير ، وكان مجلس األمن مراقبًا لها بل كان مرحبًا بالمخرج 

)0)( )(راجع في ذلك :
نص اآلليةالتنفيذية للمبادرةالخليجية المنشورة علي موقع رئاسة الجمهورية علي الرابط:

https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php

)))( )(راجع في ذلك:
عمرو صبحي - تداعيات األزمة اليمنية على دول مجلس التعاون الخليجي منذ “))0) “- دراسة صادرة عن المركز الديمقراطي العربي – منشورة علي الرابط :

https://democraticac.de/?p=51362
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السلمي لليمن من أزمته،))))كما كان سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي 
، وسفراء مجلس التعاون الخليجي المقيمين في صنعاء ، وسفير االتحاد األوروبي ، يمارسون الدور 

المناط بهم كمراقبين ومعاونين في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

الفرع الثالث :

الدستور اليمني.

صدر  في  جاء  ،فقد  السلطة   نقل  قانوني إلصدارإعالن  كأساس  اليمني  الدستور  هادي  الرئيس  اتخذ 
الديباجة  النص على لسان الرئيس هادي بالقول  " استنادًا إلى الصالحيات الممنوحة لنا بموجب دستور 
الجمهورية اليمنية في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ 
وأهداف الثورة اليمنية وااللتزام بالتداول السلمي للسلطة واإلشراف على المهام السيادية المتعلقة 
بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة." وقد سبق أن بينا أن الدستور اليمني 
لم يعِط الرئيس هادي أي اختصاص بإصدار مثل هذا اإلعالن.ومن هذا المنطلق يمكننا أن نبدي بعض 

المالحظات :

وأن محاوالت تطويع النصوص التي تحمل معاني عامة لخلق اختصاصات لم يعِطها المشرع . )
المجال  ،وتفتح  المشرع  إرادة  ،وتخالف  الجمهورية ،هي محاوالت منتقدة  لرئيس  الدستوري 

واسعا أمام المساس بمبدأ المشروعية وسيادة القانون و واالنتقاص منه .

)))( راجع في ذلك :
قرار مجلس األمن القرار ))0)، )) تشرين االول/اكتوبر ))0)، الذي يدعو الى تطبيق الحل السياسي القائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ويطلب 

من االمين العام موصلة مساعيه الحميدة من أجل ذلك.
وكذلك جميع القرارات األممية الصادرة بحق األزمة اليمنية :

القرار ))6)، 8) شباط/فبراير ))0)، جدد هذا القرار نظام العقوبات على اليمن لمدة عام، ووصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية، وإدراج الحوثيين ككيان الى 
قائمة عقوبات اليمن، تحت حظر السالح المستهدف في القرار 6)))، لتورطهم في أعمال تهدد السالم واألمن واالستقرار في اليمن.

القرار 586)، )) تموز/يوليو ))0)، تمديد الى غاية 5) تموز/يوليو ))0) والية بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
القرار 565)، 6) شباط/فبراير ))0)، يدعم جهود األمين العام لمكافحة كوفيد، ودعوته لوقف إطالق النار على الصعيد العالمي

القرار )56)، 5) شباط/فبرابر))0)، الذي يدين بشدة التصعيد المستمر في مأرب، ويجدد الحظر المفروض على الجهات المزعزعة لالستقرار في اليمن، 
ويمدد والية فريق خبراء لجنة العقوبات حتى 8) آذار/ مارس ))0).

القرار ))5)، )) تموز/يوليو 0)0)، تمديد الى غاية 5) تموز/يوليو ))0) والية بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
القرار ))5)، 5) شباط/فبراير 0)0)، بشأن تجديد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب قرار مجلس األمن رقم 0))) )))0)( حتى 6) شباط/فبراير ))0) 

، وتمديد والية فريق الخبراء حتى 8) أذار/مارس ))0)
القرار 505)، )) كانون الثاني/يناير 0)0)، تمديد الى غاية 5) تموز/يوليو 0)0) والية بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
القرار )8))، 5) تموز/يوليو 9)0)، تمديد الى غاية 5) كانون الثاني/يناير 0)0) والية بعثة االمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

القرار )5))، 6) كانون الثاني/يناير 9)0)، قرار مجلس األمن الذي قّرر فيه انشاء بعثة سياسية خاصة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن
القرار )5))، )) كانون االول/ديسمبر 8)0)، قرار مجلس االمن الذي أّيد اتفاق استوكهولم، وناشد كافة االطراف احترام وقف اطالق النار في الحديدة 

بشكل كامل، كما فّوض االمين العام لالمم المتحدة بتشكيل ونشر فريق مراقبة على االرض، لمدة 0) يومًا بشكل اولي، لتكون مهمته دعم وتيسير 
التطبيق الكامل التفاق الحديدة.

القرار )0))، 6) شباط/فبراير 8)0)، يقرر أن يمّدد حظر السفر وتجميد جميـع األصـول الماليـة وحظر األسلحة على الذين يعيقون السالم ويهددون األمن في 
اليمن

القرار ))))، )) شباط/فبراير 7)0)،  يجـــــدد حـــــتى ٢٦ شـــــباط/فبراير ٢٠١٨ حظر األسلحة والسفر وتجميد األصول  العائدة ألفراد وكيانات حّددتهم اللجنة 
المنشأة عمال بالقرار 0))) )))0)( حول اليمن

القرار 66))، )) شباط/فبراير 6)0)، يقرر أن يمّدد تجميد جميـع األمـوال واألصـول الماليـة والمـوارد االقتـصادية وحظر السفر كما نّص عليها القرار 0))) 
)5)0)( لوضع حّد لألزمة في اليمن التي تهدد العملية االنتقالية التي تشهدها البالد

القرار 6)))، )) نيسان/ابريل 5)0) الذي يطلب من جميع االطراف اليمنيين تطبيق القرار )0)) )5)0)( ويفرض حظرًا على السالح على عدد من االفراد 
ويطلب من االمين العام  أن يكّثف مساعيه الحميدة من أجل اسـتئناف العملية السياسية  

القرار )0))، )) شباط/فبراير 5)0) الذي يمدد والية  فريـق الخبرباء حتى آذار/مارس 6)0) 
القرار )0))، 5) شباط/فبراير 5)0) الذي يشجب بشدة اإلجراءات التي يتخذها الحوثيون لحل البرلمان واالستيالء على المؤسسات الحكومية في اليمن، 

ويعّبر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عـن استخدام األطفـال كجنـود، ويحث جميع االطراف على مواصلة االنتقال السياسي
القرار 0)))، 6) شباط/فبراير ))0)، الذي يدعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري لالنتقال السياسي، 

ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق االمم المتحدة
القرار )05)، )) حزيران / يونيو ))0)، الذي يعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري لالنتقال السياسي ويشير الى امكانية فرض عقوبات

والمنشورة علي موقع مكتب مبعوث األمين العام  لليمن .
8(%D8%B(-%85%D8%AC%D9%8(%D8%B(%D8%A7%D8%B(%D8%A7%D8%AA-%D9%https://osesgy.unmissions.org/ar/%D9

86%85%D9%8(%D8%A(%D9%%D8%A7%D9
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إعالن نقل السلطة في مادته األولى )أ( فوض مجلس القيادة الرئاسي بكافة صالحياته وفق . )
إلى  هادي  الرئيس  نقلها  قد  الدستور  في  الواردة  الرئيس  صالحيات  كافة  أن  ،أي  الدستور 

مجلس القيادة الرئاسي.
والمصالحة  . 3 التشاور  وهيئة  الرئاسي  القيادة  مجلس  ومنها  متعددة  هيئات  اإلعالن  أنشأ 

إليها  ،وأسند  اليمني  للدستور  بالنسبة  معروفة  وال  عليها  منصوص  غير  هيئات  كلها  وهي 
االختصاصات.

ألغي إعالن نقل السلطة ما يتعارض مع أحكامه من نصوص الدستور والقوانين.. 4
ومن هذه المالحظات نجد أن الرئيس اليمني قد استناد على نصوص الدستور في إصداره إعالن 
نقل السلطة ،ثم قام الحقا بإعالء نصوص اإلعالن ووضعها في مرتبة أعلى من مرتبة الدستور 

،وأتاح لها إلغاء نصوص الدستور التي تتعارض معها.
وهذاالمسلك القانوني مسلك مستغرب ، فاالستناد على قواعد الدستور من قبل الرئيس تحتم عليه 

احترام قواعده ،ال نفسه الحق في إلغاء أحكامه.
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الفرع الرابع :

مخرجات الحوار الوطني.

استند إعالن نقل السلطة على مخرجات مؤتمر الحوارالوطني الشامل ،وهو مؤتمر جرى التحضير واإلعداد 
له على مراحل طويلة وتعرقل ألكثر من مرة ،وبدأت المرحلة األخيرة له بعد ثورة الشباب اليمنية بدعم 
خارجي غير مسبوق،وقد  بدأ أول جلساته في 8) مارس 3)0)، بالعاصمة اليمنية صنعاء، والتي تصادف 
الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة بساحة التغيير في صنعاء، واستمر لمدة عشرة أشهر حتى 5) يناير 

.(0(4

الجمهورية عبد  رئيس  الحوار  المستقبل"، و رأس مؤتمر  "بالحوار نصنع  المؤتمر تحت شعار  انعقد  وقد 
ربه منصور هادي ، وضم المؤتمر 5)5 عضوًا %50 منهم من مواطني المحافظات الجنوبية و%30 من 
الجانب النسائي و%0) من الشباب ، وجرى اختيارهم وترشيحهم من جميع األطراف السياسية والفاعلة 

ومنظمات المجتمع المدني بنسب معينة.)3))

البرلمان  إلى إعادة هيكلة  الحوار تضمنت بنود دعت  التوقيع على وثيقة لمخرجات  إلى  المؤتمر  خلص 
مليشيات  وجود  لحظر  الوثيقة  دعت  و  والجنوبيين.  الشماليين  بين  مناصفة  لتكون  الشورى،  ومجلس 
مسلحة، وتسليم األسلحة للدولة وبسط نفوذها في كافة اليمن،كما تضمنت الوثيقة  نقاط ونصوص 

ومحددات للدستور القادم.

 كما اتفق أعضاء الحوار على أن تكون اليمن دولة اتحادية من ) أقاليم،  وهي إقليم حضرموت وإقليم 
عدن جنوبًا وإقليم الجند وإقليم تهامة وإقليم آزال، وإقليم سبأ شمااًل، و أن تكون صنعاء وعدن لها وضع 
خاص وغير خاضعة لسلطة أي إقليم. وقد رفضت خطة التقسيم الفيدرالي من قبل القادة الجنوبيين بما 
في ذلك محمد علي أحمد، وهو عضو في الحراك الجنوبي الذي استقال من منصبه بعد أن أعرب عن 

اإلحباط من العملية االنتقالية.)4))

وقدأثمرت النقاشات والحوار الجاد الذي شاركت فيه كل القوى السياسية والمجتمعية، بالخروج بوثيقة 
مبدأ وموجه   (800 أكثر من  الوطنية  الوثيقة  تضمنت  4)0)م(  يناير   (5( الشامل في  الوطني  الحوار 
دستوري وقانوني وتوصيات، وضمانات حقيقية للتنفيذ تضع أسس ومقومات بناء الدولة االتحادية، مع 

معالجات حقيقة لمشاكل الماضي وأزماته.

ومن متابعتنا لمخرجات الحوار الوطني ال يمكننا اعتماد هذه المخرجات كأساس إلعالن نقل السلطة ،اإال 
فيما يتعلق بضرورة استمرار الحوار والتوافق إليجاد مخرج من األزمة اليمنية الحالية. 

)))( )(راجع في ذلك :
موقع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية –وثيقة الحوار الوطني الشامل – علي الرابط :

www.mofa-ye.org
)))( )(من اهم صعوبات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ضعف الحامل اإلجتماعي لمقررات الحوار ،وقوة القوي المحافظة المتضررة من هذه القرارات 

،فالقوي المستفيدة من مخرجات الحوار هي القوي المدنية من الشباب والنساء وهي ال تملك التحكم في كثير من الموارد ،أما القوي التقليدية فتملك 
السالح والمال والدعم الخارجي ، ورغم أن سلطة شيوخ القيائل ضعفت لكنها لم تصب في مصلحةالقوي المدنية أو الدولة بل صبت في مصلحة قوي أخري 

غير مناصرة للوثيقة.
راجع في ذلك – عادل مجاهد الشرجبي- وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن الرابحون والخاسرون وإمكانية التطبيق-منشورة في مجلة سياسات 

عربية علي الرابط .
Elsharjabi.pdf_(0((-https://siyasatarabiya.dohainstitute.org/ar/issue007/Pages/Siyassat07
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المطلب الثاني
األساس الواقعي إلصدار الوثيقة.

يمثل الواقع على األرض في اليمن العامل األقوى والصوت األعلى المسموع في التأثير علي 
الخليجي  التعاون  مجلس  لدول   - اقتصاديا  الفقيرة  -الدولة  اليمن  مجاورة  أن  ،كما  األحداث 
في  المتعددة  التدخالت  اتجاه  في  وبقوة  أخذها  البترولية  بالموارد  العالم  دول  بين  األغنى 

شؤونها الداخلية .

وأصبح المال الخليجي والسالح المشترى بأموال النفط أداة قوية للنفوذ الخليجي في اليمن 
،وأصبح من غير المعلوم هل التدخالت الخارجية أفادت اليمن وشعبه أم سببت له أكبر األضرار .

بلورة  إلى  أيضا  أدى  اليمني قد  الشعب  إيران من قبل جزء من  المذهبي مع  التقارب  أن  كما 
التدخالت وصياغتها تحت مسميات عقدية مذهبية ،وهو ما أدى إلى مزيد من تفاقم األزمات .

عباءة  من  خرجت  أن  بعد  إقليمية  لصراعات  ومسرحا  ملعبا  أبنائها  وبإرادة  اليمن  وأصبحت 
الدكتاتورية الفردية التي حكمت اليمن في الفترة السابقة ،وأصبحت اليمن كمن يخرج من نار 

إلي جحيم مستعر ،وأصبح شعبها يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة .

السلطة  نقل  إعالن  إلي صدور  أدت  التي  الواقعية  األسباب  نبحث في  أن  فإننا سنحاول  لذا 
،وسنقسم ذلك إلى فرعين

الفرع األول :

التدخالت الخارجية 

منذ قيام الثورة الشبابية في اليمن في ))0) ودول مجلس التعاون الخليجي وإيران تضع عينها 
وبقوة على اليمن ،وهذه النظرة تنطلق من منطلقات متفاوتة ،فدول مجلس التعاون الخليجي 
وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية تمتلك نفوذا واسعا في اليمن ،وعلى الرغم من ذلك 

فإن ثورة الشباب قد أقلقتها أشد القلق كما أقلقت غيرها من الممالك المجاورة .

فثورة الشعوب على حكامها وأنظمة الحكم فيها نتيجة الظلم والقهر والفساد من أشد األمور 
المزعجة للدول المجاورة ،خاصة إذا كانت الشعوب في الدول المجاورة تنطلق من نفس الثقافة 

وتعاني تقريبا من نفس اإلشكاليات .

وكانت خطة العمل في الدول الخليجية المجاورة لليمن تعتمد على التدخل المباشر والسريع 
لمحاولة امتصاص الموجة األولى للثورة وترويضها لمنع ازديادها وانتشارها وانتقالها من إقليم 

إلى أخر ومن دولة إلي أخرى .

كما أن الظهور بمظهر الراعي للحوارات واالتفاقيات والمؤتمرات بين الفرقاء في الداخل اليمني 
اليمنية  الدولة  ،ويظهر  اآلمنة  المستقرة  الدول  بمظهر  الخليجية  الدول  يظهر  كان  ما  كثيرا 
نتيجة  الخاسرة  المتضررة  المتفتتة  الدولة  بمظهر  والدكتاتورية  الفساد  ثار على  الذي  وشعبها 
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هذا الفعل الثوري ،وهي نظرة تحتاجها الدول الخليجية لتصدرها لشعوبها لكي تحقق إستقرارها 
الشخصي واستقرار أنظمتها الحاكمة.

وشراء  اليمني  الواقع  في  المؤثرة  الفاعلة  والعناصر  السياسية  للرموز  اإلستقطابات  وتشكل 
الوالءات الورقة الثانية في أجندة األطراف الخارجية التي تتدخل بقوة في الساحة اليمنية .

خالل  من  الداخل  إدارة  في  المذهبية  للخالفات  الشديد  االستغالل  وبقوة  مؤخرا  ظهر  كما 
استغالل القوة اإلقليمية الخارجية لمعطيات التنوع المذهبي للشعب اليمني.

فقد رأت إيران في الحوثيين أصحاب المذهب الشيعي الورقة الرابحة التي تمكنهم من التموضع 
والسيطرة في الداخل اليمني ،وكان للمساعدات التي تقدمها لهم والتوجيهات بالغ األثر في 

سيطرتهم علي العاصمة اليمنية وغيرها من األقاليم اليمنية .

كما أن الموقع الخطير والمميز لليمن على مضيق باب المندب قد دفع الدول التجارية مثل 
اإلمارات العربية المتحدة التي تمتلك موانيها حصة من التجارة التي تمر من خالله إلي التدخل 
للسيطرة بنفوذها على الجزر القريبة من المضيق لتأمين موانيها ونجارتها وللحصول على مزيد 

من النفوذ في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

كل هذه التشابكات وغيرها قد شكلت أساسا قويا لسعي دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة 
المملكة العربية السعودية واألمارات العربية المتحدة صاحبتا النفوذ االقوي في الداخل اليمني 

مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في التدخل لصدور ورعاية إعالن نقل السلطة اليمني.

فالمملكة العربية السعودية هي التي يستقر فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي منذ 
مغادرته عدن في العام 5)0)، وهي راعية المبادرة الخليجية األولى، ومنسقة عاصفة الحزم 
تدعم  التي  المتحدة  العربية  واإلمارات  صنعاء،  العاصمة  على  الحوثيين  سيطرة  على  للقضاء 
جهات وفصائل عسكريا وماديا على األرض في الداخل اليمني قد قررتا تنسيق الجهود مما خلق 

أساسا واقعيا مناسبا لصدور إعالن نقل السلطة.)5))

)5)( )( تعد اإلمارات العربية المتحدة شريًكا كاماًل في الحرب التي تقوم بها السعودية في اليمن ،فكل منهم كانت له أهداف مغايرة في 
اليمن. لقد كان للسعودية هدف واحد شامل: إخراج الحوثيين من صنعاء، وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكم، ومنع ظهور جماعة على 

شاكلة حزب الله لها عالقات قوية مع إيران على حدودها الجنوبية.
في المقابل، كان لإلمارات ثالثة أهداف واضحة في اليمن، يساهم كل واحد منها في سياستها االستراتيجية اإلقليمية األوسع. أواًل كانت 

ترغب في أن تكون حليًفا وشريًكا جيًدا. كانت هذه هي الحالة األوضح مع السعودية، والتي طلبت منها تقديم مساعدتها العسكرية في قتال 
الحوثيين. ولكن اإلمارات ساعدت أيًضا الواليات المتحدة – الدولة األخرى المهمة للسياسة اإلماراتية الخارجية – على األرض في اليمن بمحاربة 

تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. ثانًيا، أرادت اإلمارات إضعاف جماعة اإلخوان المسلمين في جميع أنحاء الشرق األوسط، والتي تمثلت في 
اليمن بحزب اإلصالح. ثالًثا، كجزء من استراتيجيتها في تقديم ذاتها كمركز نشاط تجاري ولوجيستي، منحت اإلمارات األولوية للخطوط الساحلية 

االستراتيجية وطرق النقل البحري في كل المنطقة. وطبًعا تقع اليمن في زاوية من شبه الجزيرة العربية، وتقع على طول طرق النقل البحري 
الرئيسية على البحر األحمر. ويمكن فهم األعمال اإلماراتية في اليمن منذ 5)0) بشكل أفضل من منظور هذه األهداف االستراتيجية الثالثة.

راجع في ذلك : جريجوري دي جونسون –المصالح اإلستراتيجية الثالث لإلمارات في اليمن – دراسة لمعهد دول الخليج في واشنطن – ))0).
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الفرع الثاني :

نتائج النزاع المسلح على األرض

استند إعالن نقل السلطة على التغيرات الواقعية للنزاعات المسلحة ومناطق فرض النفوذ 
على أرض الواقع في اليمن ،فتشكيل مجلس القيادة الرئاسي يدل على ذلك بشكل كبير 
سبعة  عضويته  في  ويضم  العليمي))))،  محمد  رشاد  برئاسة  سيكون  الرئاسي  ،فالمجلس 
المحرمي  زرعة  أبو  وعبدالرحمن  صالح  محمد  وطارق  العرادة  علي  بن  أعضاء هم سلطان 

وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.

وقضى القرار بتعيين

عام . ) اليمن  بوسط  تعز  محافظة  في  ولد  حيث  للمجلس،  رئيسًا  العليمي  رشاد 
954)، وبهذا سيصبح الرئيس الثالث لليمن منذ توحيده العام 990)، إذ سبقه 
األكاديمي  السياسي  ،وهو  هادي  منصور  وعبدربه  صالح  عبدالله  علي  من  كل 

العسكري المقرب من الرئيس هادي والمنفذ ألجندته.
كما يتصدر عضوية مجلس القيادة الرئاسي  محافظ مأرب، آخر معاقل الحكومة . )

الشرعية شمااًل، اللواء سلطان بن علي العرادة الذي يقود القوات التي تتصدى 
للهجوم الحوثي المستميت على محافظة النفط والغاز والسد التاريخي، ويحظى 
الذي  األمر  للحوثيين.  المناهضة  العسكرية  والقيادات  األحزاب  من  كبير  بتوافق 

يجعله من القادة المهمين المسيطرين أصحاب النفوذ على أرض الواقع .
البحسني، . 3 فرج  اللواء  حضرموت  محافظ  عضويته  في  المجلس  يضم  -3كما 

وهو عسكري سابق في الجيش اليمني الجنوبي، وعينه هادي قائدًا للمنطقة 
العسكرية الثانية عام 5)0) قبل أن يصبح محافظًا عام 7)0).

وعلى الرغم من التهم التي توجه للبحسني مثل عدم وضع حد للمشكالت اإلدارية في 
محافظة حضرموت النفطية التي تشهد احتجاجات غاضبة ومنددة بتردي الخدمات 
األساسية، إال أنه استطاع تجنيب المحافظة دوامة العنف الذي تعيشه المحافظات 

الجنوبية.
ويضم المجلس أيضا عثمان مجلي، عضو البرلمان عن حزب المؤتمر ووزير الدولة . 4

اليمن  شمالي  صعدة  محافظة  من  المنحدر  الرجل  ويعرف  السابق،  والزراعة 
العام  في  الدولة  على  تمردهم  منذ  الحوثيين  ضد  الصلبة  المناهضة  بمواقفه 

.(004

)6)( )(والعليمي رجل أمني بخلفية أكاديمية، إذ عمل أستاذًا بجامعة صنعاء وتدرج في مناصب أمنية عدة في وزارة الداخلية قبل أن 
يتسلم إبان حكم صالح منصب وزير الداخلية ونائبًا لرئيس الحكومة لشؤون الدفاع واألمن ووزيرًا لإلدارة المحلية ،كما عين العليمي، الذي 

يوصف بأنه كان مقربًا من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قبل أن ينشق عنه مع بداية عمليات التحالف في اليمن، مستشارًا لهادي 
وظل إلى جواره طوال فترة الحرب بشكل شبه دائم، وهو ما يفسر مكانته األمنية لدى الرئاسة.

إعالن الرياض ..قراءة دستورية 

34
2022



والعضو الرابع في المجلس بعد الرئيس هو عبدالله العليمي . 5
المعروف  بمحافظة شبوة  بيحان  القادم من مدينة  الشاب 
بعضويته في حزب اإلصالح ذي المرجعية اإلسالمية ،و قد 
ظل بجوار الرئيس هادي حتى تم تعيينه مديرًا لمكتب الرئيس 

نهاية العام ))0).
الذي . ) الجنوبي  االنتقالي  المجلس  رئيس  المجلس  ضم  كما 

قاسم  عيدروس  شماله  عن  اليمن  جنوب  فصل  خيار  يتبنى 
الجنوبي،  اليمن  جيش  في  العسكري  القيادي  الزبيدي، 
الرئيس  عين  عدن  تحرير  ،وعقب  الضالع  لمحافظة  المنتمي 
العام  نهاية  المؤقتة  للعاصمة  محافظًا  الزبيدي  هادي 
آخرين  مع  االحتجاج  تحت  ليتجه  يقيله  أن  قبل  عدن   (0(5
تشكيالت  تتبعه  الجنوبي  االنتقالي  المجلس  تأسيس  إلى 
واإلسناد  الدعم  وألوية  األمني  الحزام  مثل  كبيرة،  عسكرية 
التي خاضت مواجهات ضد القوات التابعة للحكومة لتسيطر 
في النهاية على عدن وعدد من المحافظات في أغسطس 

)آب( 9)0).
الله صالح نجل شقيق . 7 كما ضم المجلس طارق محمد عبد 

تولى  الذي  الشاب  صالح،  الله  عبد  علي  األسبق  الرئيس 
إبان  جمهوري  حرس  الثالث  واللواء  الخاص  الحرس  قيادة 
حكم عمه حتى إقالته في أبريل )نيسان( ))0) بموجب قرار 
الرئيس هادي "إعادة هيكلة القوات المسلحة".ومع اندالع 
الحرب اصطف طارق إلى جانب عمه ودخال في تحالف ثنائي 
الحوثيين  ينفرط عقد تحالف عمه مع  الحوثيين قبل أن  مع 
الذي انتهى بمقتله على أيديهم في ديسمبر )كانون األول( 
7)0) ليفر طارق مع ضباط آخرين ويظهر بعد أسابيع متوعدًا 
بدعم  الحقًا  ليشكل  الحوثيين،  من  الجمهورية  باستعادة 
التي تتمركز في السواحل  الوطنية  المقاومة  إماراتي قوات 

الغربية للبالد.
وخالل السنوات الثالث الماضية أنشأ طارق صالح مكتبًا سياسيًا 
واختاره األعضاء رئيسًا له، ورفض االعتراف بسلطة الرئيس هادي 

حتى األيام األخيرة، إذ بدأ يشير إلى شرعية هادي.

ونالحظ من تشكيل مجلس 
القيادة الذي يستحوذ على 

مقدرات وسلطات رئيس 
الجمهورية ونائبه، أن أهم عنصر 

من العناصر التي اعتمد عليها 
تشكيل المجلس هو نتائج 

العمليات العسكرية على أرض 
الواقع في اليمن ،والتي تنعكس 

على مناطق فرض النفوذ . 
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أما العضو األخير في المجلس فهو عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي . 8
العمليات  وقائد  اليمن،  جنوب  لحج  بمحافظة  يافع  في  المولود 
العسكرية في الحديدة، وقائد ألوية العمالقة التي تقع في نطاق 
القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي، الداعم للشرعية 
والمدنية  العسكرية  القيادات  من  عدد  جواره  وإلى  اليمن  في 
األخرى في هذه الجبهة التي تمثل هاجس رعب ال ينقطع بالنسبة 

إلى الحوثيين الذين تلقوا هزائم ساحقة على يد هذه القوات.)7))

مقدرات  على  يستحوذ  الذي  القيادة  مجلس  تشكيل  من  ونالحظ 
وسلطات رئيس الجمهورية ونائبه، أن أهم عنصر من العناصر التي اعتمد 
عليها تشكيل المجلس هو نتائج العمليات العسكرية على أرض الواقع 

في اليمن ،والتي تنعكس على مناطق فرض النفوذ . 

الرئيس  الذي يتخذه  العدو األول للمسار  الذين هم  الحوثيين  فمع استبعاد 
هادي ومناصروه نجد أن تشكيل المجلس قد تمثل فيه معظم إن لم يكن 

كل العناصر العسكرية صاحبة النفوذ على األرض.

لذا فإن نتائج العمليات العسكرية تمثل األساس الواقعي الذي استند عليه 
إعالن نقل السلطة في اليمن ،فالسيطرة العسكرية مثلت أهم األسس الذي 

تشكل بناء عليها مجلس القيادة الرئاسي .

)7)( )(راجع في خلفية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي :
توفيق علي – ثمان شخصيات تحكم اليمن الجديد فمن هي –مقالة منشورة باالندبندت عربية – منشورة علي 

الرابط :
8A%D8%A7%D8%https://www.independentarabia.com/node/318761/%D8%B3%D9
8-%D8%B(%/8A%D8%B(%8(%D8%A7%D8%B(%D9%%B(%D8%A9/%D8%AA%D9

85-%-%8(%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%D8%AE%D8%B5%D9
8A%D%8(%D8%AC%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8(%D9%D8%A7%D9

9F%8A%D8%87%D9%86-%D9%85%D9%8(%D9%8%AF-%D9

إعالن الرياض ..قراءة دستورية 

36
2022



المبحث الثالث
تحليل مضمون وثيقة إعالن نقل السلطة )مجلس القيادة 

الرئاسي في اليمن) 

جاء إعالن نقل السلطة في ديباجة وتسع مواد موقعا من رئيس الجمهورية 
عبد ربه منصور هادي ،وقد غير اإلعالن من نمط القيادة في اليمن ونقلها 
إليه  وأسند   ، رئاسي  قيادة  مجلس  إنشاء  طريق  عن  الجماعية  القيادة  إلى 
عددا من االختصاصات ،كما أسند إلي رئيس المجلس حصريا مجموعة أخرى 

من اإلختصاصات .

التشاور  هيئة  منها  األخرى  المساندة  الهيئات  من  مجموعة  اإلعالن  أنشأ 
القانوني  الوضع  عن  تكلم  اإلقتصادي.كما  ،والفريق  القانوني  ،والفريق 
القيادة  مجلس  إلي  .وأوكل  والحكومة  النواب  ومجلس  الشورى  لمجلس 
الرئاسي مهمة رئيسية أفرد لها مادة خاصة بها وهي محاولة لحل سياسي 
السالم  إلحالل  الحوثية  الله  أنصار  جماعة  مع  المباشر  بالتفاوض  شامل 

الشامل.

الرئاسي  القيادة  انتهاء عمل مجلس  بالحديث عن  اختتم اإلعالن مواده  ثم 
اليمني  الدستور  مع  تعارض  وجود  حال  اإلعالن  أحكام  سريان  ،وكذلك 

والقوانين ،وأعلى من شأن قواعده حال التعارض.
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المطلب األول
نقل نمط القيادة من القيادة الفردية إلى القيادة الجماعية)المجلس القيادة 

الرئاسي)

عليها  فإنه يصعب  والملك  والسلطة  النعيم  تألف  حين  أنها  أ  البشرية  النفس  األمور على  أصعب  من 
ترك كل ذلك  أو الرجوع إلى مقاعد المواطنين العاديين المحكومين، وُيربى السياسيون الحقيقيون منذ 
نعومة أظفارهم على المنافسة للوصول للسلطة دون أن يسمحوا لها بتملكهم. فالسياسي المحترف 
إليه من سلطة  ترك ما وصل  كبيرة في  يجد صعوبة  ،وال  السلطة  التداول علي  بفكرة  يؤمن  هو من 

سياسية إذا ما أدى مهمته فيها وجاءت االنتخابات التي هي رمانة ميزان السياسة بغيره إلى منصبه.

لكن غير السياسيين ال يتمتعون بنفس القدرة على ضبط أنفسهم ،وال يؤمنون بنفس القدر بمبدأ تداول 
السلطة ،األمر الذي يجعلهم غير قادرين على إشباع غرائزهم وطموحهم للتملك والحكم .

كما أن العسكريين والمتملكين لعناصر القوة وأدواتها من سالح وأتباع ومال وخالفه هم أقل الناس 
قدرة على كبح جماح رغبتهم في الملك ،وأقل الناس قدرة علي اإليمان بمبدأ تداول السلطة ، نظرا 

للثقة الشديدة في النفس التي تتولد من تملكهم ألدوات القوة والنفوذ من سالح ومال وأتباع .

يتضح   ، العالم  السياسية في  للنظم  التاريخية  الدراسة  السياسية والواقعية ومن  الوجهة  لذا فإنه من 
أن القيادة الجماعية يحدث فيها الكثير من التجاذبات والخالفات والمنافسات ،خاصة إذا كان أصحابها 
قد جاءوا من مشارب أيديولوجية مختلفة ،فلكل منهم أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها ،ووضعه في 
موضع السلطة يجعله أكثر تطلعا لتحقيق هذه األهداف ،كما أن التوافقية والمرونة ليست من سمات 

القادة العسكريين وأمراء الحرب .

وبنظرة تاريخية على مجالس القيادة الجماعية في اليمن نجد أنها تشمل مجالس الرئاسة في عهد أربعة 
رؤساء بالجمهورية العربية اليمنية )اليمن الشمالي( خالل الفترة من ))9) إلى 978)، ومجلس رئاسي 
في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية )اليمن الجنوبي( من 9)9) إلى 978)، وأخيًرا مجلس رئاسي 
هذه  من  العديد  ألن  نظًرا  للغاية  مهم  وتفحصها  المجالس  هذه  في  النظر   .(990 عام  الوحدة  بعد 
الهيئات ُحكم عليها في النهاية بأنها غير فّعالة أو ُأطيح بها بالقوة، على أمل أن يساعد تحديد المشاكل 

السابقة المجلس التنفيذي المحتمل في المستقبل على تجنب مزالق مماثلة.)8))

وقد عانت جميع المجالس الرئاسية السابقة تقريًبا من غياب لتحديد المهام والصالحيات. و كانت المجالس 
الجمهورية التي ترأسها الرئيس عبدالرحمن اإلرياني )7)9)-974)( االستثناء من هذه المشكلة، حيث تم 
تقسيم المهام اإلشرافية بين أعضاء المجلس، وُعززت شرعيته من خالل الدستور الذي وّضح كيفية اختيار 

)8)( )(راجع في ذلك :
ميساء شجاع الدين - المجالس الرئاسية في اليمن: استكشاف المحاوالت السابقة لتقاسم السلطة واإلمكانيات من أجل المستقبل - مركز صنعاء للدراسات 

اإلستراتيجية
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/14154
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المجلس، إلى جانب تشكيلته وصالحياته المحددة.

المشترك الثاني في نقاط الضعف بين تلك المجالس هو الدور الكبير والمسيطر الممنوح للرئيس/رئيس 
المجلس.فقد كان الحكم يميل إلى أن يستند إلى الشخصية الفردية للرئيس أو رئيس المجلس الذي ُينظر 
ا بسلطة مشتركة. إليه على أنه قائد الدولة، وليس رئيًسا لمجلس يتشارك مختلف األعضاء فيه ظاهريًّ
ِقبل  المجالس بشكل عام من  أعضاء  ُاختيار  يتم  كان  ،كما  السائدة  المسيطر تظل هي  القائد  فثقافة 
إلى جانب االعتبارات االجتماعية والتاريخية والقبلية والمناطقية في ذلك  الرئيس دون معايير واضحة 
ا حول تعزيز الحكم الجماعي الذي كان في الغالب مجرد واجهة للحكم  الوقت، ما أعطى انطباًعا وهميًّ

من ِقبل فرد أو فصيل واحد.

ا في االفتقار للتجربة  كما يأتي المشترك الثالث والذي  يمكن أن ُيعزى إليه فشل المجالس الرئاسية جزئيًّ
أو داخلي في نهاية  المجالس وقعت في صراع مدني  إلى أن معظم  بالنظر  اليمن.  الديمقراطية في 
آخر.  إلى  مجلس  من  ُتنقل  التي  السوابق  أو  الخبرة  تراكم  من  القليل  سوى  هناك  يكن  لم  المطاف، 

اسُتخدمت أشكال تقاسم السلطة في الغالب لتالئم الظروف السياسية الفريدة في ذلك الوقت.)9))

للقيادة  السابقة  التجارب  من  تباعده  أو  تقاربه  مدى  لمعرفة  السلطة  نقل  إعالن  نص  إلى  وبالرجوع 
الجماعية نجد بعض المالحظات اآلتية:

-1 نص االعالن على أن يكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس . )
القيادة الرئاسي. كما يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية 

وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
وهي محاولة لوضع جميع أعضاء المجلس عدا الرئيس  في موضع قانوني مساوي لآلخرين ،دون 
تمييز ألحدهم في السلطات أو االختصاصات عن األخر.كما أنها محاولة لحض مجلس القيادة على 
العمل بمبدأ المسؤولية الجماعية ،وتغليب التوافق على المصالح األخري.وقد جاءت اختصاصات 
المجلس مجملة ألعضاء المجلس كوحدة واحدة دون تمييز أي منهم بإختصاص معين منفصل عن 

أقرانه.
األمن . ) لتحقيق  المشتركة  األمنية والعسكرية  اللجنة  " تشكيل  المجلس  اختصاصات  أهم  من 

واالستقرار من خالل اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة 
في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق تكامل القوات 
االنقسام في  وإنهاء  القانون،  إطار سيادة  قيادة وطنية موحدة في  تحت هيكل  المسلحة 
وطنية  عقيدة  ووضع  المسلحة،  النزاعات  جميع  وإنهاء  أسبابه،  ومعالجة  المسلحة  القوات 

لمنتسبي الجيش واألجهزة األمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز االستقرار واألمن."
ويظهر هذا االختصاص وكأنه اإلختصاص األصيل لمجلس القيادة والذي يهدف إلي منع المواجهات 
المسلحة ،وتحقيق تكامل القوات المسلحة وإنهاء اإلنقسام فيها وذلك بالنظر إلي االختصاصات 
الكبيرة الممنوحة لرئيس المجلس، والتي تتعدد بدأ من القيادة العليا للقوات المسلحة ،والتمثيل 

الخارجي للدولة ،وتعيين الموظفيين بالتوافق مع مجلس القيادة وغيرها من االختصاصات .

)9)( )(راجع في ذلك : نقاط الضعف المشتركة بين المجالس الرئاسية في اليمن
المرجع السابق
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حدد اإلعالن آلية التخاذ القرارات داخل مجلس القيادة إعتمادا على التوافق، وفي حال عدم . 3
التوافق يتم العمل باآلتي:

الجانب 	  يرجح  البسيطة، وعند تساوي األصوات  باألغلبية  التصويت عليها  القرارات عند  تتخذ 
الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

هيئة 	  رئاسة  مع  مشترك  اجتماع  إلى  الموضوع  إحالة  يتم  البسيطة  األغلبية  وجود  تعذر  إذا 
التشاور والمصالحة.

تتخذ القرارات في االجتماع المشترك لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة 	 
باألغلبية البسيطة للحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس 

القيادة الرئاسي.
إذا تعذر وجود األغلبية البسيطة للحاضرين في االجتماع المشترك يحسم رئيس مجلس القيادة 	 

الرئاسي القرار.
يعتمد رئيس مجلس القيادة الرئاسي القواعد المنظمة ألعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة . 4

القانوني والفريق االقتصادي المشكلين بموجب اإلعالن خالل  التشاور والمصالحة والفريق 
)5)( يومًا من تاريخ رفع توصية الفريق القانوني بمسودة القواعد المنظمة وتصدر بقانون.و 
يقرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اإلجراءات التنفيذية الالزمة لتسيير أعمال مجلس القيادة 
الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق االقتصادي حتى اعتماد القواعد 

المنظمة.
ووفقا لهذه المالحظات فإن مجلس القيادة  الرئاسي يكون دوره العسكري أكبر من دور رئيس المجلس 

،كما أن رئيس المجلس دوره في الحكم واتخاذ القرارات داخليا وخارجيا أكبر من دور المجلس .

لذا فإننا نرى وفقا للمعطيات السابقة أن إعالن نقل السلطة إلي قيادة جماعية سيؤدي باليمن إلي 
واحد من  سيناريوهات ثالث

السيناريو األول : أن يتوافق مجلس القيادة الرئاسي ويعمل بشكل جماعي على الحوار مع الحوثيين 
ويدمجهم بطريقة أو بأخرى فيه ، وأن يستطيع تجميع اليمنيين تحت لوائه ويصل بالحوار إلى اتفاقات 
ملزمة لتقاسم السلطة بين القوي اليمنية المختلفة دون أن تتفتت اليمن إلى مقاطعات يحكمها أمراء 
الحرب . وهو سيناريو حالم ومبالغ في التفاؤل،خاصة مع رفض الحوثيين للحوار الوطني الذي تم في 

المملكة العربية السعودية ،ولما خرج عنه من وثيقة إعالن نقل السلطة .)30)

على  الحرب  أوزار  ويضعوا  بينهم  فيما  الرئاسي  القيادة  مجلس  أعضاء  يتوافق  أن   : الثاني  السيناريو 
مناطق النفوذ  لكنهم ال يستطيعون التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحوثيين ،األمر الذي يحولهم إلي 

)0)( )(راجع في ذلك :
تصريحات الناطق باسم "أنصار الله" ورئيس "الوفد الوطني" محمد عبد السالم عبر "تويتر" معلقا على مشاورات الرياض: "حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل 

اليمن، وأي نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية وألعاب ترفيهية تمارسها دول العدوان"، حسبما نقل عنه مركز اإلعالم الثوري التابع للحوثيين.
وكذلك تصريحات عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي أن "مشاورات الرياض وإعالن هادي لم يكونا سوى مظلة لتمرير القرار االمريكي".
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مجلس حرب يدخل بشكل جماعي في حرب جماعية مع الحوثيين وتدعمهم دول الخليج لمحاولة حسم 
المعارك ،مما يزيد من معاناة اليمنيين ويوسع من ساحة المعركة.

السيناريو الثالث : يتحقق حال عدم استطاعة مجلس القيادة الرئاسي حسم األمور من الناحية العسكرية 
القيادة كما  العسكري لكل قائد من مجلس  النفوذ  تتجمد األمور وتظل مناطق  ،حينها  الحوثيين  مع 
هي وتترسخ له عناصر السلطة فيها بعد أن تحول من قائد عسكري مسيطر إلى قائد سياسي حاصل 
علي شرعية سياسية ،مما يجعل اليمن عرضة للتقسيم السياسي المدعوم عسكريا وربما إقليميا ،وهو 
السيناريو األكثر واقعية ،إال إذا  كانت أوراق اللعبة العسكرية والسياسية بيد الخارج اليمني كاملة ،وهنا 

نخضع إلرادة وأهواء الخارج سواء من ناحية التوجه لدعم الوحدة أو التقسيم .
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المطلب الثاني
الهيئات المساندة ودور كل منها

وجعل  المساندة  الهيئات  من  مجموعة  الرئاسي  القيادة  مجلس  بجانب  السلطة  نقل  إعالن  وضع 
القانوني  الفريقين  ثم  والمصالحة   التشاور  الهيئاتهيئة  هذه  مقدمة  االختصاصات،وفي  بعض  لها 

واالقتصادي.

الفرع األول :هيئة التشاور والمصالحة.

القيادة  مجلس  ومساندة  دعم  الرئيسية  ،مهمتها  اليمنية  المكونات  مختلف  تجمع  هيئة  وهي 
الرئاسي في عمله والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي 
وتهيئة الظروف المناسبة لوقف االقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسالم يحقق األمن 

واالستقرار في كافة أنحاء الجمهورية.

كما تعمل الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى الوطنية المختلفة ، وتتكون الهيئة من خمسين 
عضوا يمكن لرئيس مجلس القيادة الرئاسي أن يزيدهم حتى مائة عضو متى كانت  الحاجة لذلك .

كما تنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناًء 
على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، و يرأس 

الجلسة األولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

كما يكون لهيئة التشاور والمصالحة دور فعال في حالة تعذر وجود األغلبية البسيطة للتصويت علي 
أية قرارات في مجلس القيادة الرئاسي ،وحينها يتم إحالة الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة 
الرئاسي ورئاسة  القيادة  القرارات في االجتماع المشترك لمجلس  التشاور والمصالحة.و تتخذ  هيئة 
الذي  الجانب  يرجح  األصوات  تساوي  للحاضرين، وعند  البسيطة  باألغلبية  والمصالحة  التشاور  هيئة 

صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي .

ويقع علي عاتق هيئة التشاور والمصالحة العبء األكبر في محاولة تحقيق مصالحة شاملة بين الفرقاء 
السياسيين والعسكريين اليمنيين ،األمر الذي يجعل مهمتها شاقة ويتوقف عليها نجاح اإلعالن في 

الوصول ألهدافه من عدمه.

الفرع الثاني :الفريق القانوني .

والذي يتكون من تسعة أعضاء بجانب رئيس الفريق،و يكون لرئيس مجلس القيادة أن يزيد من عدد 
أعضاءه كلما اقتضت الحاجة، بدون حد أقصى كما حصل في هيئة التشاور والمصالحة والتي حدد لها 
حد أقصى 00) عضو، والفريق القانوني  يتكون  من الكفاءات الوطنية المختصة في القانون وتكون 
مهمته صياغة مسودة القواعد المنظمة ألعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة 
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والفريق القانوني والفريق االقتصادي .

 ويتم رفع هذه القواعد خالل )45( يومًا من تاريخ اإلعالن لرئيس مجلس القيادة الرئاسي العتمادها 
وتصدر بقانون، كما يكون للفريق أن يقدم رأيه االستشاري في شأن الموضوعات التشريعية والدستورية 

لمجلس القيادة الرئاسي بناًء على طلب من رئيس المجلس.

و في حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضوًا بدياًل عنه، وفي 
حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب األعضاء رئيسًا من بينهم خالل مدة التتجاوز )5)( يومًا، ولرئيس مجلس 

القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيسًا للفريق في حال تعذر االنتخاب.

الفرع الثالث:الفريق االقتصادي.

وهو يتكون من أربعة عشر عضوا بجانب رئيس الفريق ،وهو قابل للزيادة من خالل التعيين من قبل رئيس 
مجلس القيادة متي اقتضت الحاجة ،وقد تم تشكيله من الكفاءات الوطنية المختصة لدعم اإلصالحات 
في  العاجلة  اإلصالحات  يخص  فيما  المركزي  والبنك  للحكومة  والمشورة  النصح  وتقديم  الحكومية 

المجاالت االقتصادية والتنموية والمالية والنقدية.

باإلضافة إلى العمل على تعزيز الفعالية والشفافية والنزاهة في األجهزة الحكومية ومنع الفساد الذي 
تكثر عنه االقاويل واإلشاعات خاصة في الوسط المحيط بمؤسسات الحكم .

الخطط  ورسم  المستدامة  التنمية  أسس  إرساء  على  والعمل  االقتصادية  التحديات  دراسة  كذلك  و   
الالزمة للتنمية االقتصادية وطرح الحلول التحفيزية للنمو االقتصادي، والعمل على زيادة إيرادات الدولة 

ورفع كفاءة التحصيل، وتنويع القاعدة االقتصادية.

ويقدم هذا الفريق رأيه ودراساته لمجلس القيادة الرئاسي في شأن الموضوعات االقتصادية والمالية 
العامة للدولة.

وفي حال اعتذار أي عضو من أعضاء الفريق يعين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضوًا بدياًل عنه، وفي 
حال اعتذار رئيس الفريق ينتخب األعضاء رئيسًا من بينهم خالل مدة التتجاوز )5)( يومًا، ولرئيس مجلس 

القيادة الرئاسي تعيين من يراه رئيسًا للفريق في حال تعذر االنتخاب.

وتمثل هذه الهيئات المساندة والمعاونة لمجلس القيادة الرئاسي من خالل مجموعة من المتخصصين 
في المجاالت الرئيسية السياسية والقانونية واالقتصادية لتمكينه من النجاح في مهامه.
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المطلب الثالث : 
الوضع القانوني لمجلس النواب  وتعارض اختصاصاته مع الهيئات الجديدة.

مجلس النواب، هو المجلس التشريعي في اليمن. ويتألف المجلس من )30 عضو، يتم انتخابهم لفترة 
ست سنوات بمقعد واحد لكل دائرة إنتخابية.))3)

وقد تم انتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي في 7)إبريل003)م ،في انتخابات  تنافس فيها) )39)) 
 (  99(( السياسية  والتنظيمات  األحزاب  من  المرشحين  عدد  بلغ  مرشحة  عشر  إحدى  بينهم  مرشحا 
003) م  ابريل  انتخابات  .وشارك في  )405( مرشحين ومرشحات  المستقلين  مرشحا ومرشحه، وعدد 
الناخبين  قيد  المسجلين في جداول  إجمالي  بالمائة من  /58ر)7/  بنسبة   ، وناخبة  ناخبا   )(,(0(,(54(

والبالغ عددهم )4)8,097,5( ناخبا وناخبة .

وأسفرت نتيجة االنتخابات عن فوز المؤتمر الشعبي العام وحصوله على 9))مقعدا بنسبة 08.)7 بالمائة 
4.95)بالمائة  بنسبة  مقعدا   45 على  لإلصالح  اليمني  والتجمع   ، النواب  مجلس  مقاعد  إجمالي  من 
والحزب االشتراكي اليمني على 7 مقاعد بنسبة 33.)  بالمائة والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصر على 
ثالثة مقاعد بنسبة ) بالمائة فقط وحزب البعث العربي االشتراكي على مقعدين وحصل المستقلون 

على 4) مقعد بنسبة 5).4 بالمائة .))3)

وقد انتهت فترة البرلمان في 7) ابريل 009) ولكن تم التجديد له لمدة سنتين باتفاق سياسي، وبعدها 
تمدد له سنتين إضافيتين بموجب المبادرة الخليجية.

وهكذا، لم تشهد اليمن انتخابات برلمانية عامة منذ 9) عامًا، وخالل هذه الفترة الطويلة انتهت عضوية 
عدد من النواب بالوفاة وجرت انتخابات تكميلية حول عدد من المقاعد ،وانقسم البرلمان بين مجموعة 
من النواب يعقدون جلسات في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين ،ومجموعة موالية للرئيس هادي تعقد 
التابع لخصمه  البرلمان  انعقاد جلسات  .ويشكك كل طرف في صحة  الحاجة في عدن  جلساتها وقت 

لعدماكتمال نصابه القانوني .

وقد أشارت المادة الخامسة من إعالن نقل السلطة إلى مجلس النواب إشارة مختصرة بقولها "تستمر 
واليتا مجلس النواب ومجلس الشورى في مهامهما المناطة بهما."

وهي إشارة لمحاولة استكمال الشكل الشرعي الضعيف للغاية لهذا االعالن ،فالتمسك بهذا المجلس ما 
هي إال محاولة إلخذ الشرعية من كيان هو في ذاته منقسم وشرعيته عفا عليها الزمن ،وغير قادر علي 

االنعقاد القانوني ،وله كيان بديل في الطرف المنافس.

لذا فإن اكتساب الشرعية الجزئية من خالل اجتماع مجلس القيادة الرئاسي أمام مجلس النواب أو من 

)))( )( راجع في ذلك المادة )6 ،)6 من الدستور اليمني التي تنص علي 
مادة ))6( مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور.
مادة ))6( يتألف مجلس النواب من ثالثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق اإلقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر 

انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة )%5( زيادًة أو نقصانًا وينتخب عن كل دائرة عضـو واحـد.
)))( )(راجع في ذلك :

محمد مجمل الشاطبي- البرلمانات اليمنية ودورها في تحقيق الوحدة اليمنية والحفاظ عليها- دراسة علي موقع مجلس النواب اليمني
https://yemenparliament.gov.ye/Details?Post=1083
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حضر منهم ألداء القسم هو أمر شكلي ودالالته القانونية ضعيفة ،والغرض منه إقرار واقع 
الدولي  واالعتراف  الدولية  الصبغة  وأخذ  الدولي  المجتمع  و  اإلعالم  وسائل  أمام  جديد 

لحضور سفراء الدول ومندوب األمم المتحدة .)33)

أناط  قد  السلطة  نقل  إعالن  فإن   ، سابقا  إليه  المشار  بحالته  النواب  مجلس  ألن  ونظرا 
الخليجية  المبادرة  في  المحددة  الجمهورية  رئيس  بمهام  القيام  الرئاسي  القيادة  بمجلس 
النواب  بمجلس  األولى  كان  بمهام  القيام  القرار  في  المنشئة  األخرى  بالهيئات  أناط  ،كما 

ولجانه المختلفة القيام بها .

)))( )(فقد أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي وأعضاء المجلس اليمين الدستورية الثالثاء في مدينة عدن، 
مقر الحكومة المؤقت، بحضور عدد من السفراء األوروبيين والعرب وكذلك مبعوث األمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ والمبعوث 

األمريكي تيم ليندركينغ في مكان لم ُيفصح عنه.
يذكر أن أعضاء مجلس النواب اليمني، والذي يضم )0) مقعد، انتخبوا في العام )00)، ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين. وفيما أن ))) 

من هؤالء يؤيدون الحكومة، فإن 90 منهم يدعمون الحوثيين ويشاركون في جلسات في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، بحسب 
برلمانيين. كما أن هناك )) ال يؤيدون أي طرف، فيما توفي 5) من مجموع األعضاء الذين انتخبوا قبل 9) عاما. ولم ُيعرف عدد الذين 

حضروا جلسة الثالثاء في عدن.
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النتائج والتوصيات
من دراستنا للوضع اليمني الراهن ولهذه الوثيقة يمكننا أن نخرج بمجموعة من النتائج  والتوصيات أهمها:

أوال: النتائج:

المسمى األنسب للوثيقة الصادرة عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتاريخ 4/7/))0) . )
هو "إعالن نقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي".

الطريقة التي وضعت بها هذه الوثيقة تختلف عن طريقة وضع القواعد الدستورية ،لذا فهي ال . )
تمثل إعالنا دستوريا ،رغم أنها وضعت نفسها بال سند في مرتبة أعلى من القواعد الدستورية.

الرئيس عبد ربه منصور هادي وصل إلي حكم اليمن بطريقة شرعية ودستورية واستمراره في . 3
الحكم نجد له من الدستور اليمني ومن نصوص المبادرة الخليجية ما يدعمه.

الدستور اليمني الجامد ال يعرف تفويض السلطة السياسية من قبل رئيس الجمهورية إال لنائب . 4
الرئيس وبشكل جزئي.

للمبادرة . 5 وال  اليمني  للدستور  ال  معروفة  غير  لهيئة  لكامل سلطاته  اليمني  الرئيس  تفويض 
الخليجية فيه افتئات على الشعب اليمني ،وهو أمر يستند على الواقع أكثر بكثير من استناده 

على النصوص أو الشرعية.
المادة 9 من المبادرة الخليجية ال تعطي الرئيس الحق في إصدار إعالن نقل السلطة ،ووضعها . )

في ديباجة اإلعالن كأساس له استنطاق للنص بما ليس فيه.
التزام الرئيس هادي بعدم التراجع في نقل السلطة وتفويض مجلس القيادة الرئاسي بكامل . 7

صالحياته هو التزام شخصي منعقد بإرادة الرئيس دون أي قيد قانوني أو دستوري عليه بعدم 
سحبه .

نهاية . 8 ثم قام في  السلطة  نقل  إصداره إلعالن  الدستور في  لنصوص  استند  الرئيس هادي 
،وأتاح لها  الدستور ذاته  بإعالء نصوص اإلعالن ووضعها في مرتبة أعلي من مرتبة  اإلعالن 

إلغاء نصوصه التي تتعارض معها،وهو مسلك قانوني ودستوري مستغرب.
التدخالت . 9 نتائج  أن  ،حيث  السلطة  نقل  إعالن  لصدور  األقوى  الركيزة  الواقعي  السند  يمثل 

الخارجية ،والعمليات العسكرية على أرض اليمن ،والتخوفات السياسية وحالة الركود هي من 
فرضت صدور هذا اإلعالن .

محاولة الستكمال . 0) هو  دوره  واستمرار  النواب  إلى مجلس  السلطة  نقل  إعالن  في  اإلشارة 
الشكل الشرعي الضعيف لإلعالن وأخذا للشرعية من كيان منقسم علي نفسه ،كما أن شرعيته 
قد عفا عليها الزمن ،وغير قادر على االنعقاد القانوني المكتمل النصاب.كما أن أداء القسم 
القانوني أمامه ما هو إال محاولة إلقرار واقع جديد أمام وسائل اإلعالم  والمجتمع الدولي 

دون أن يحمل ذلك داللة قانونية معتبرة.
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ثانيا: التوصيات 

ال سبيل أمام الفرقاء اليمنيين سوى التوافق، والتوافق قد يتطلب في كثير من األحيان تقديم . )
تنازالت وتشاركية في الحكم، وعدم التمسك بالمكتسبات التي تحققت على األرض من خالل 
الحرب، والمرونة في تقبل اإليديولوجيات المنافسة، وعدم التمسك باألفكار أيا كانت قيمتها 

فحياة اليمنيين التي تزهق يوميا أهم من أفكار السياسيين ومكاسبهم.
التدخل في . ) الخارجية، وتقليص  الوصاية  التحرر قدر اإلمكان وتدريجيا من  اليمنيين  يجب على 

شؤون اليمن الداخلية، وإن كان من الصعب فعل ذلك على المدى القريب فعلى األقل إعالء 
المصلحة اليمنية على غيرها من المصالح.

يجب على متخذي القرار من السياسيين اليمنيين التمسك بكل الطرق بقواعد الشرعية حيث . 3
أن انفراطها سيجعل الحسم عن طريق الحرب هو السبيل للوصول للحكم، وهو سبيل ال ُيرتجى 

منه خير وسيؤدي لتفتت الدولة اليمنية.
الرئيس هادي يجب أن تظل قائمة، فيجب التمسك به، وكان يمكن الوصول لنفس . 4 شرعية 

نائب  الرئاسي محل  القيادة  إذا حل مجلس  السلطة  إليها من إعالن نقل  التي وصلنا  النتائج 
الرئيس، فال قيد في الدستور اليمني أن يكون نائب الرئيس مجلس جماعي، ويقوم الرئيس 
وبذلك  جزئيا  التفويض  فيكون  أهمية،  األكثر  الصالحيات  في  المجلس  هذا  بتفويض  هادي 
تتحقق كل النتائج المرجوة من خالل تفويض شرعي دستوري يحقق كل المطلوب، ويمكن 

مقاربة هذا السيناريو من خالل الوضع الحالي قدر اإلمكان.
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ملخص البحث
مع صدور إعالن من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من الرياض بنقل السلطة وتشكيل مجلس 
القرار في ظل حالة  4/7/))0) نشأت حالة من االضطراب في فهم دوافع  بتاريخ  اليمن  رئاسي في 
جمود سياسي وأمني وفرقة كبيرة وإقتتال بين أبناء الوطن اليمني الواحد ، كما خلق اإلعالن حالة من 
الذي  والدولي  اإلقليمي  القبول  مع  خاصة   ، قانونيته  ومدي  وتفسير مضمونه  فهم  االضطراب في 

حظي به.

 فاألصل في الدول الحديثة أن يتطابق الواقع الفعلي علي األرض مع الواقع القانوني المرسوم مسبقا 
من خالل القواعد الدستورية والقانونية. وأن يحترم الجميع مواطنين وسلطة قواعد الدستور والقانون 
،وهو ما يعرف بمبدأ سيادة القانون،وهذا المبدأ عندما ينهار تفقد القواعد الدستورية والقانونية قيمتها 
التحول  ،ويتم  المختلفة  الدولة  ولسلطات  للمواطنين  بالنسبة  والزاميتها  احترامها  تفقد  ،كما  تدريجيا 
الشرعية  عن  والقوة  الحماسة  بنفس  الحديث  يمكن  ال  ،وهنا  الواقع  األمر  لفرض  التدريجي  والخضوع 

والمشروعية ،وال عن القواعد الدستورية والقانونية اللهم إال علي استحياء .

الشرعية  علي  وقوي  واضح  بشكل  اإلستناد  اليمنية  والقانونية  السياسية  القوي  علي  لزاما  كان  لذا 
المستمدة من المركز القانوني والدستوري للرئيس هادي إليجاد حلول واقعية لألزمات اليمنية ،بعيدا 
عن المجازفات الدستورية التي يتخللها الكثير من العوار مما يجعل المسار كله عرضة للتشكيك والطرح 

من الفرقاء . 
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األستاذ الدكتور/ أحمد سمير أحمد ناصر

أستاذ القانون العام المساعد )المشارك( بكلية الدراسات القانونية 
والمعامالت الدولية-جامعة فاروس باالسكندرية.

االســـــــــــــــــم : أحمد سمير أحمد ناصر .

تاريــــخ المـــيالد : 978/9/3) .

المــــؤهـــــــــــل : دكــتوراه في القانون – كلية الحقوق – جـــامعة القاهرة – 
008) – بتقدير ممتاز.

الـــوظــيفـة : أستاذ القانون العام المساعد(المشارك( بكلية الدراسات 
القانونية والمعامالت الدولية – جامعة فاروس باإلسكندرية .

العنوان :7) ش عز الدين طه – مدينة نصر – القاهرة

ت/ )8307)005)3974-0)40))0

                 Ahmed.Samir@pua.edu.eg بريد الكتروني

الدرجات العلمية والدراســـات : 

أستاذ مساعد( مشارك(  في القانون العام ))0).	 
دكــتوراه في القانون – كلية الحقوق – جـــامعة القاهرة – 008) 	 

– بتقدير ممتاز. فى موضوع : االلتزام الحزبي والحياة النيابية .
ماجسـتير القانون – كــليـة الحـقـــوق – جــامعة القاهرة – )00)	 
دبلوم القانون العام – كلية الحقوق – جامعة القاهرة 	 

)00)بتقدير جيد.
دبلوم القانون الجنائي – كلية الحقوق – جامعة القاهرة )00) 	 

بتقدير جيد .
ليسانس الحقوق – كلية الحقوق جامعة القاهرة 1999-شارك 	 

باإلشراف والمناقشة علي العديد من رسائل الدكتوراه 
في الجامعات المصرية والدولية. وله العديد من المؤلفات 

واألبحاث القانونية والسياسية المنشورة.






