5

عادل مجاهد الشرجبي

*

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
في اليمن
الرابحون والخاسرون وإمكانية التطبيق

تركز هذه الورقة على تحليل وثيقة الحوار الوطني الشامل؛ للوقوف على أهم ما خرجت به،
وذلك لإلجابة عن عدد من التســاؤالت :ما مدى تلبية وثيقة الحوار الوطني الشــامل ألهداف
ثورة شــباط /فبراير  2011وطموحات الشــعب اليمني في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة؟
ومــا هي القوى الرابحة والخاســرة من مخرجــات مؤتمر الحوار الوطني؟ وما مدى قدرة القوى
المتضــررة مــن نتائجــه علــى تعويــق تطبيــق مقرراتــه؟ ومن جهــة أخرى ،مــا مدى قــدرة القوى
السياســية واالجتماعيــة المســتفيدة علــى الضغــط على مختلــف الفاعلين الرســميين وغير
الرسميين لتنفيذ مخرجات المؤتمر؟ وما هي المخرجات التي من المحتمل أن تجد طريقها
للتنفيذ ،وتلك التي سيواجه تنفيذها عقبات؟
*

أستاذ علم االجتامع يف جامعة صنعاء  -اليمن.
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مقدمة
تع ّد ثورة الحادي عرش من شباط /فرباير  2011يف اليمن ثور ًة
عىل النظام ومتــر ًدا عىل النخب الحزبية والقبلية واالجتامعية
داخل النظام وخارجه؛ فقد رفع شباب الثورة شعارات مثل "ثورتنا
ثورة شباب ال حزبية وال أح ـزاب" ،و"ال تفاوض ال حوار ثورتنا
ثورة أحرار" ،و"ال تفاوض ال حوار استقالة أو فرار" ،و"ال مؤمتر ال
لكن الواقع املوضوعي وتوازن
مشرتك الشعب منكم قد هلك"ّ .
القوى الذي فرض نفسه منذ اندالع الثورة وتكّرس خاللها ،جعل
أكرث املخارج أم ًنا ومحافظ ًة عىل وحدة اليمن ومجتمعه عملية
سياسية توافق ّية .وبذلك استطاعت النخب السياسية واالجتامعية
والعسكرية التقليدية داخل النظام وخارجه تحويل مسار الثورة إىل
عملية تفاوضية ،ت ّوجت يف  23ترشين الثاين /نوفمرب  2011بالتوقيع
عىل مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية،
والتي تنص عىل عقد مؤمتر حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف
األطراف .وقبل انعقاد الجلسة االفتتاحية للمؤمتر يف  18آذار /مارس
 ،2013ثارت تساؤالت حول مدى إمكانية انعقاد املؤمتر ،ثم بشأن
ضامنات استمرار املؤمتر ،وكذلك بشأن فرص نجاحه يف الوصول
إىل قرارات تلبي طموحات الشعب اليمني يف بناء دولة مدنية
دميقراطية حديثة .وبعد الجلسة الختامية للمؤمتر وصدور "وثيقة
الحوار الوطني الشامل" يف  26كانون الثاين /يناير  ،2014ثار تساؤل
بشأن مدى إمكانية تحقيق نتائجه وتطبيق قراراته وضامنات ذلك.

مؤسسات المؤتمر وآليات عمله
عىل الرغم من املخاوف التي ثارت قبل انعقاد املؤمتر والرشوط
الكثرية التي وضعتها بعض القوى السياسية واالجتامعية للمشاركة
يف املؤمتر ،فإنّه انعقد يف  18آذار /مارس  ،2013ومبشاركة جميع
األطراف التي ح ّددتها اآللية التنفيذية ملبادرة دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية .وعىل الرغم من الصعوبات واملعوقات الكثرية،
سواء داخل أروقة املؤمتر ،أو تلك التي عصفت باليمن بشكل عام
خالل أشهر انعقاد املؤمتر ،والتي كاد بعضها يعصف بالعملية
السياسية برمتها ،فإ ّن املؤمتر استم ّر يف االنعقاد ،واستطاع الخروج
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مبقررات مهمة((( .ويرجع ذلك إىل عد ٍد من األسباب املوضوعية،
التغي يف توزيع السلطة عمو ًما ويف رئاسة الجمهورية
أهمها
ّ
بشكل خاص؛ إذ التأم املؤمتر يف ظل رئيس توافقي مل يكن طرفًا
يف النزاعات التي دارت قبل قيام الثورة بني أجنحة السلطة من
جانب ،وبينها واملعارضة من جانب آخر ،واستطاع النأي بنفسه عن
التورط يف الرصاعات التي دارت بني القوى املختلفة خالل األشهر
األوىل التي تلت انطالق الثورة ،وكذلك خالل انعقاد املؤمتر (يف
الفرتة بني  18آذار /مارس  2013و 26كانون الثاين /يناير ،)2014
األمر الذي ترت ّب عليه حيادية منصب رئيس الجمهورية ألول مرة
يف اليمن ،فانعكس ذلك عىل إمتام الحوار الوطني الشامل بني
أطراف اجتامعية وسياسية متساوية (نسبيًا) يف القوة ،ال سيام يف
ظل مشاركة قوى اجتامعية وسياسية جديدة مل يسبق انخراطها يف
الحوارات الوطنية السابقة (الشباب ،والنساء ،وجامعة أنصار الله
"الحوثيون" ،والسلفيون ،والحراك الجنويب) .هذه التعددية جعلت
العملية الحوارية والتفاوضية بني األطراف السياسية واالجتامعية
املختلفة ،أقرب إىل اللعبة التعاونية  cooperative gameمنها إىل
لعبة املجموع الصفري  .zero-sum gameوسمح ذلك بقيام تعاون
بني تحالفات مختلفة التوجهات واألهداف ،ومن ث ّم القبول ببعض
التنازالت يف قضايا معينة يف مقابل مكاسب يف قضايا أخرى ،خالفًا
للحوارات الوطنية السابقة التي كانت تنظّم بني ثنائيات (السلطة
واملعارضة ،أو الحكومة والحوثيون ،أو الحكومة ومشايخ القبائل)،
يسعى كل طرف منهام لتعظيم مكاسبه عىل حساب الطرف اآلخر.
فضالً عن ذلك ،مثّل قرار مجلس األمن رقم  2051خطوة لردع
الفاعلني الذين يحاولون عرقلة املؤمتر من خارجه؛ إذ نصت الفقرة
السادسة منه عىل مطالبة مجلس األمن بوقف جميع األعامل التي
تهدف إىل تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية االنتقال
السيايس ،مبا يف ذلك الهجامت املستمرة التي تستهدف البنى التحتية
الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء ،والتدخُّل يف القرارات
املتعلقة بإعادة هيكلة القوات املسلحة وقوات األمن ،وإعاقة تنفيذ
املراسيم الرئاسية الصادرة يف  6نيسان /أبريل  2012بشأن التعيينات
العسكرية واملدنية .وأعرب مجلس األمن عن استعداده للنظر يف
 1اقترصت آثار تلك الصعوبات واملعوقات عىل متديد فرتة انعقاد املؤمتر أربعة أشهر
إضافية؛ إذ كان من املقرر أن تختتم أعامله يف  18أيلول /سبتمرب  ،2013لكنها استمرت أربعة
أشهر أخرى ،فاختتم أعامله يف  26كانون الثاين /يناير .2014
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اتخاذ مزيد من التدابري ،مبا يف ذلك اتخاذ تدابري مبوجب املادة 41
من ميثاق األمم املتحدة إذا استمرت هذه األعامل .أما عرقلة املؤمتر
من داخله ،ومن قبل األطراف املشاركة فيه ،فإ ّن ضوابط الحوار التي
تضمنها النظام الداخيل ملؤمتر الحوار الوطني الشامل الذي صدر
بقرار رئيس الجمهورية رقم  10لعام  2013تشكّل ضامنة قوية،
وتحول دون قيام طرف من األطراف املشاركة بإفشال املؤمتر .فقد
جرى صوغ النظام الداخيل للمؤمتر مبا يك ّرس آلية توافقية لصناعة
القرارات ،ومبا يحول دون ديكتاتورية األغلبية أو االرتهان آلراء
األقليات باملعنى السيايس .فال األكرثية تستطيع فرض قرارات معينة،
وال األقلية تستطيع تعطيل اتخاذ القرارات ،فالقرارات املوضوعية
تتخذ (وفقًا لنص املادة  2/41من النظام الداخيل للمؤمتر) بالتوافق
بني أعضاء كل فريق من فرق العمل التسع((( ،الذي يتحقق مبوافقة
 %90من الحضور عىل األقل ،وإذا تعذّر التوافق ،يُرفع القرار موضوع
االختالف إىل لجنة التوفيق ،لتقوم بالتواصل مع املك ّونات واألفراد
للتقريب بني وجهات النظر املختلفة ،ويف حال تعذّر التوافق بني
الفريق بعد اإلحالة للجنة التوفيق ،يص َّوت عىل القرار ويع ّد نافذًا
بأغلبية ثالثة أرباع الحضور من أعضاء فريق العمل.

املؤمترون عىل إجراءات ترشيعية ومؤسسية من شأنها تطوير النظام
الدميقراطي ،وتعزيز مبدأ الفصل بني السلطات الثالث وتوازنها
والرقابة املتبادلة يف ما بينها ،وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد ،مبا يف
ذلك تعزيز الشفافية واملحاسبية ،واملساواة أمام القانون ،وتطوير
البنية املؤسسية لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها ،وتطوير مؤسسات
مكافحة الفساد وترشيعاتها ،وحرية األسواق والتنافسية الكاملة،
وتعزيز دور القطاع الخاص يف التنمية ،واملساواة بني املواطنني
وتكافؤ الفرص ،وتعزيز العدالة االجتامعية ،وتحسني مستوى
تقديم الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الرعاية االجتامعية،
وتحقيق األمن الغذايئ للمواطنني ،وتحسني مستويات معيشتهم،
واحرتام حقوقهم وحرياتهم األساسية وحاميتها.

مخرجات المؤتمر

وأوىص املؤمتر بتأسيس هيئة السرتداد األموال واألرايض املنهوبة
الخاصة والعامة يف الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة،
وإصدار قانون العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية ،وإنشاء هيئة
للعدالة االنتقالية ،وإجراء إصالح مؤسيس مبا يحول دون انتهاكات
حقوق اإلنسان ،والكشف عن املخفيني قرسيًا وضحايا الرصاعات
السياسية وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وإعادة النظر يف قانون شاغيل
الوظائف العليا مبا يكفل خضوعهم للمساءلة ،والتح ّول من نظام
االنتخاب الفردي يف الدوائر الصغرية إىل نظام االنتخاب بالقامئة
النسبية املغلقة النتخاب مجلس النواب عىل املستوى الفيدرايل،
واملجلس االتحادي عىل مستوى كل إقليم ،عىل أن متثَّل املرأة يف كل
القوائم املتنافسة عىل مقاعد الهيئة الترشيعية مبا ال يقل عن .%30
كام أوىص بتأسيس مجلس قضاء مستقل تنتخب الجمعية العمومية
للقضاة  %70من أعضائه ،وتنتخب جمعية املحامني  %15من أعضائه،
وينتخب اجتامع مشرتك ملجالس كليات الرشيعة والقانون والحقوق
 %15من أعضائه من بني أساتذة القانون وأساتذة القانون املشاركني.
وأوىص بتعزيز استقاللية القضاء ،وتأسيس محكمة دستورية
مستقلة ،وإنشاء قضاء إداري مستقل ،وتبعية األجهزة املساعدة

خرج مؤمتر الحوار الوطني الشامل بوثيقة شارك ممثلون عن
جميع القوى السياسية والجامعات والفئات االجتامعية اليمنية((( يف
إعدادها والتوافق عىل قضاياها؛ وهي وثيقة متثل ميثاقًا وطنيًا يح ِّدد
األسس والخطوط الرئيسة إلعادة بناء الدولة ،وتحقيق املصالحة
الوطنية ،وإخراج اليمن من أزماته السياسية واالجتامعية املزمنة
والحادة ،والحيلولة دون انزالقه إىل مرحلة طويلة من الفوىض .وقد
ل ّبت مخرجات الحوار طموحات معظم املواطنني اليمنيني؛ إذ توافق
 2انقسم املشاركون يف املؤمتر (حسب النظام الداخيل) إىل تسعة فرق ،يختص كل فريق
مبعالجة قضية من القضايا التسع املحددة يف جدول أعامل املؤمتر ،وهي :القضية الجنوبية،
قضية صعدة ،القضايا ذات البعد الوطني واملصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية ،بناء الدولة،
الحكم الرشيد ،أسس بناء الجيش واألمن ،استقاللية الهيئات ذات الخصوصية ،الحقوق
والحريات ،التنمية الشاملة واملتكاملة واملستدامة.
 3جرى التوافق بني املشاركني يف املؤمتر (عىل مستوى كل فريق ،وعىل مستوى املشاركني
بشكل عام) ،عىل جميع القضايا امل ُدرجة باستثناء القضية الجنوبية التي مل يصل فريقها إىل
توافقٍ بشأن ضامنات حلّها وعدد أقاليم الدولة االتحادية؛ ما استدعى تدّخل مبعوث األمني
العام لألمم املتحدة جامل بن عمر ،كام سيأيت الحقًا .انظر :مؤمتر الحوار الوطني الشامل،
وثيقة الحوار الوطني الشامل ،صنعاء ،2014 ،ص .40-37
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للقضاء (الرشطة القضائية ،ومصلحة السجون ،والسجل العقاري،
واألدلــة الجنائية ،والطب الرشعي) للسلطة القضائية ،وحظر
محاكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية ،وإلغاء محكمة الصحافة،
وتبعية أجهزة الرقابة واملحاسبة للسلطة الترشيعية ،ووضع نصوص
قانونية تكفل حقها وحريتها يف الوصول إىل املعلومات والوثائق
يف جميع الجهات واملرافق الحكومية .وأوىص أيضً ا بإصدار قانون
بتشكيل هيئة وطنية عليا للتصحيح املايل واإلداري لوقف هدر
املال العام وتسييس الوظيفة العامة ،ومنحها صالحيات واسعة وفقًا
ملعايري الحكم الرشيد ،وإنشاء هيئة وطنية مستقلة مال ًيا وإداريًا
للخدمة املدنية تتسم بالكفاءة والحيادية ،وتشكيل لجنة ملراجعة
القرارات اإلدارية واملالية لوزارة الخارجية ،وإنشاء نظام معلومات
وطني قادر عىل تلبية حاجة التخطيط والرقابة واملساءلة.

وألزمت قرارات املؤمتر الحكومة برسعة إنجاز السجل املدين يف فرتة
زمنية ال تتجاوز ثالث سنوات بهدف منع االزدواج الوظيفي وإيجاد
قاعدة بيانات وطنية ،وحظر تعيني أي من أقارب رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة الترشيعية ووزيري الدفاع
والداخلية ورئاسة املخابرات ،حتى الدرجة الرابعة وأصهارهم ،يف
أي مناصب قيادية يف الجيش واألمن واملخابرات خالل مدة عملهم
يف تلك املناصب .كام قرر املؤمتر إلغاء مصلحة شؤون القبائل ،التي
كان النظام السابق يوظفها لكسب والء شيوخ القبائل ،ووضع قواعد
وأسس قانونية تحول دون تغ ّول القبيلة وتدخلها يف سلطات الدولة
واختصاصاتها من أجل بناء الدولة املدنية ،وتطوير نصوص قانونية
تع ِّزز الفصل التام بني األحزاب وبنية الدولة ،وبخاصة الحزب أو
األحزاب الحاكمة ،واستكامل إعادة هيكلة القوات املسلحة واألجهزة
األمنية واالستخباراتية ،وإصدار قانون تنظيم حيازة السالح الشخيص
وحمله ،وإخالء املدن الرئيسة ومناطق التجمعات السكنية من
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معسكرات الجيش ومخازن األسلحة ،وحرص أنواع األسلحة التي
بحوزة تلك الجامعات واملليشيات وسحبها وفق إسرتاتيجية محددة.
رئيسا للدولة،
والنص يف الدستور عىل رضورة أن يكون كل من ينتخب ً
حاصل عىل
ً
وينتخب أو يعني يف املناصب السياسية العليا يف الدولة
مؤهل جامعي ،وأال يكون منتسبًا للمؤسسة العسكرية أو األمنية ما
مل يكن قد ترك عمله يف املؤسستني قبل فرتة ال تقل عن عرش سنوات،
وتحييد الجيش واألمن واملخابرات عن أي عمل سيايس ،وحظر
مشاركة منتسبيها يف االنتخابات واالستفتاء ،وإحالة جميع من بلغوا
أحد األجلني (الس ّن أو سنوات الخدمة) من الضباط وضباط الصف
والجنود إىل التقاعد بقوة القانون ،وس ّن قانون يح ِّدد التوصيف
الوظيفي لجميع الوظائف العامة للدولة وتحديد الصالحيات
واملسؤوليات املنوطة بكل وظيفة ،ملنع تداخل الصالحيات وإهامل
واجبات الوظيفة ،واعتامد مبدأ التنافس لشغل الوظيفة العامة،
واعتامد معايري واضحة ودقيقة للرتقيات واالستحقاقات القانونية
للموظف العام.
ويف ما يتعلق بقضية صعدة ،أق ّرت الوثيقة "ضامن الحرية املذهبية
والفكرية ومامرسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي
جهة كانت ،وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة ،وال تقوم بتبني
أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيالت ألي مذهب أو فكر
ومبا يضمنه الدستور وينظمه القانون"((( ،و"وضع ضوابط للمناهج
الدراسية والتعليم الديني واألهيل بحيث يكون ذلك تحت إرشاف
الدولة"((( ،و"وضع نصوص دستورية تج ّرم الحصول عىل األموال من
جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى"(((،
و"تحريم وتجريم استخدام الجيش يف الرصاعات الداخلية" ،و"نزع
واستعادة األسلحة الثقيلة واملتوسطة من كافة األطراف والجامعات
واألحـزاب واألفـراد التي نُهبت أو تم االستيالء عليها وهي ملك
للدولة عىل املستوى الوطني ويف وقت زمني محدد وموحد ،ومينع
أيضً ا امتالك األسلحة الثقيلة واملتوسطة عن طريق التجارة ويكون
ملك هذه األسلحة حرصيًا عىل الدولة وينظم القانون حيازة السالح
الشخيص" ،و"معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة
يف إطار العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية"(((.
 4املرجع نفسه ،ص .50
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ولحل قضية الجنوب أق ّر املؤمتر مبدأ التح ّول من الدولة املوحدة
"االندماجية" إىل الدولة االتحادية "الفيدرالية" ،عىل أن ُيثّل الجنوب
"خالل الدورة االنتخابية األوىل بعد تب ّني الدستور االتحادي ،بنسبة
خمسني يف املئة يف كافة الهياكل القيادية يف الهيئات التنفيذية
والترشيعية والقضائية ،مبا فيها الجيش واألمن ،التي يت ّم التعيني
فيها مبوجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء،
وميثَّل الجنوب كذلك بنسبة خمسني يف املائة يف مجلس النواب"(((.
ينص الدستور االتحادي عىل "آليات
وبعد الدورة االنتخابية األوىلّ ،
تنفيذية وقضائية وبرملانية من أجل حامية املصالح الحيوية للجنوب.
قد تتضمن هذه اآلليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا
خاصا يقوم عىل معادلة
ً
تتعلق باملصالح الحيوية للجنوب،
ومتثيل ً
يخص
املساحة والسكان ،وعدم إمكان إجراء تعديل يف الدستور ّ
يغي شكل الدولة إال عرب ضامن موافقة أغلبية ممثيل
الجنوب أو ّ
الجنوب يف مجلس النواب ،إضافة إىل ترتيبات لتحقيق التشاركية يف
السلطة تح ّدد يف الدستور االتحادي"(((.

ولكن فريق القضية الجنوبية والقوى السياسية واالجتامعية
ّ
املشاركة يف املؤمتر بشكل عام ،مل تتفق بشأن ضامنات حل القضية
الجنوبية وعدد أقاليم الدولة االتحادية؛ إذ اقرتح املؤمتر الشعبي
العام والتجمع اليمني لإلصالح تأسيس دولة اتحادية من ستة
أقاليم (إقليامن يف الجنوب ،وأربعة أقاليم يف الشامل)( ،((1فيام
اقرتح الجناح املعتدل يف الحراك الجنويب والحزب االشرتايك اليمني
إقليمي (إقليم يف الشامل وإقليم يف
تأسيس دولة اتحادية من
ْ
الجنوب) ،ووافقهام عىل هذا املقرتح ممثلو جامعة أنصار الله ،ما
 8املرجع نفسه ،ص .40-39
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استدعى ت ّدخل السيد جامل بن عمر مبعوث األمني العام لألمم
املتحدة ،والذي اقرتح يف  10أيلول /سبتمرب  2013تشكيل فريق
مصغّر لبحث القضية الجنوبية مك ّون من  16عض ًوا ( 8من الشامل
و 8من الجنوب) .وقد عقد هذا الفريق  32اجتام ًعا خالل الفرتة
 10أيلول /سبتمرب –  21كانون األول /ديسمرب  .2013ومع ذلك،
مل يج ِر التوافق عىل عدد أقاليم الدولة االتحادية ،وخلص الفريق
إىل تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسته لتحديد عدد
األقاليم ،بحيث "تدرس خيار ستة أقاليم (أربعة يف الشامل واثنان
أي خيار آخر يحقق التوافق"(.((1
يف الجنوب) ،وخيار
إقليمي ،أو ّ
ْ

الرابحون والخاسرون
تصب يف املصلحة
ال بد من اإلشارة إىل أ ّن جميع مخرجات املؤمتر ّ
العليا للشعب اليمني بكل فئاته وجامعاته وتنظيامته السياسية
واالجتامعية ،وأ ّن مكاسب الجامعات االجتامعية والسياسية
وخسائرها مل تكن مكاسب أو خسائر مطلقة؛ فكل جامعة من
الجامعات املشاركة يف املؤمتر حقّقت مكاسب نسبية يف مجال
ما ،وخسائر نسبية يف مجال آخر .إ ّن القرارات املتصلة باملصالحة
الوطنية سوف تؤدي  -إذا تحققت  -إىل توقف النزاعات والحروب
يف املناطق الشاملية ،عىل سبيل املثال ،ومن ث ّم تع ُّرض بعض شيوخ
القبائل املعتمدين عىل اقتصاد الحرب لخسارة هذا املورد ،ومع
ذلك تصب املصالحة الوطنية يف مصلحة رجال القبائل الشاملية
الذين دفعوا الفاتورة البرشية للنزاعات املسلحة التي شهدتها
املحافظات الشاملية خالل السنوات املاضية .كام من املتوقع
أن يخرس شيوخ القبائل بعض قوتهم السياسية ج ّراء تغيري نظام
انتخاب مجلس النواب من نظام االنتخاب الفردي يف دوائر صغرية،
إىل نظام القامئة النسبية املغلقة عىل املستوى االتحادي ،فكلام
ضاقت الدوائر االنتخابية ،تع ّززت فرص فوز النخب التقليدية التي
تعتمد عىل عالقات القرابة يف التعبئة االنتخابية ،وكلام اتسعت
الدوائر االنتخابية ،تضاءلت فرص فوز هذه النخب .ولذلك ،سعت
هذه النخب لتقليل خسائرها السياسية املحتملة عرب مقاومة مقرتح
إقليمي ،ودعمت تقسيمها إىل ستة
تقسيم الدولة االتحادية إىل
ْ
أقاليم؛ لالحتفاظ ٍ
بفرص أكرب للفوز مبقاعد املجلس االتحادي الذي
11
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يجري انتخاب أعضائه بنظام القامئة النسبية عىل مستوى اإلقليم،
وبالتمثيل املتساوي بني األقاليم.

ولتقليل آثار الخسائر املالية املحتملة لشيوخ القبائل  -إذا تم
فعل إلغاء مصلحة شؤون القبائل التي يحصلون من خاللها عىل
ً
تحويالت مالية شهرية  -استطاع هؤالء ،بدعم من القوى املحافظة
املشاركة يف املؤمتر من جميع االتجاهات واألحزاب السياسية ،انتزاع
قرار بتخويل سلطة إدارة املوارد النفطية والغازية ومنح عقود
االستكشاف والتطوير وتنظيم عقود الخدمات النفطية لسلطات
الوالية املنتجة للنفط ،وليس لسلطة اإلقليم أو السلطة االتحادية(،((1
ال سيام يف مجال الرشكات النفطية ،ورشكات الخدمات النفطية التي
ميتلكها شيوخ القبائل وكذلك كبار ضباط القوات املسلحة (الذين
ينتمي الكثري منهم إىل عائالت املشايخ) .ومن املحتمل أن تشكل
النخب التقليدية القوة االجتامعية األكرث تأث ًريا يف سلطات الواليات
(املحافظات) املنتجة للنفط والغاز (حرضموت ،وشبوة ،ومأرب،
والجوف) .ومع ذلك ،ميكن وصف مخرجات املؤمتر بأنها مخرجات
متوازنة؛ إذ حافظت النخب التقليدية عىل بعض امتيازاتها ،عىل
الرغم من خسارتها بعض قوتها السياسية ،وحققت القوى املدنية
مكاسب كبرية ،بل ميكن القول إنها حققت تحوالت ثورية باتجاه
بناء الدولة املدنية الحديثة ،وال سيام إذا ما أخذت يف االعتبار طبيعة
البنى االجتامعية والتوجهات الثقافية السائدة يف املجتمع اليمني.
 12نصت وثيقة الحوار الوطني الشامل عىل أن "تكون إدارة وتنمية املوارد الطبيعية،
منها النفط والغاز ،ومبا فيها منح عقود االستكشاف والتطوير ،من مسؤولية السلطات يف
ينص عليه
الواليات املنتجة بالتشارك مع السلطات يف اإلقليم والسلطة االتحادية ،وفق ما ّ
قانون اتحادي .ومبوجب القانون نفسه ،يكون تنظيم عقود الخدمات املحلية من مسؤولية
السلطات يف الوالية املنتجة بالتنسيق مع اإلقليم" .املرجع نفسه ،ص  .39ورمبا يكون هذا
النص متعارضً ا مع نص آخر يف الوثيقة ،يقول إ ّن "الرثوات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر
الطاقة املوجودة يف باطن األرض أو فوقها أو يف املياه الداخلية ،أو يف البحر اإلقليمي أو
املنطقة االقتصادية الخالصة ،أو يف الجرف القاري ،هي ملك عام للدولة ،وهي التي تكفل
استغاللها للمصلحة العامة ،عىل أن توزع وارداتها بشكل عادل ومنصف يف جميع أنحاء البالد
وينظم ذلك بقانون" .املرجع نفسه ،ص .89

العدد 7
آذار  /مارس 2014

إ ّن املــرأة اليمنية هي املستفيد األكرب من نتائج مؤمتر الحوار
الوطني؛ فقد تضمنت الوثيقة عد ًدا من التوصيات التي من شأنها
تعظيم املشاركة السياسية للمرأة ،ومكافحة العنف ضد املرأة،
فأق ّرت توصية بتضمني الدستور القادم مادة تنص عىل متثيل املرأة
يف عضوية قيادة الهيئات املستقلة مبا ال يقل عن  %30مع توافر
الرشوط واملعايري املطلوبة .كام تضمنت توصية بتشكيل دار اإلفتاء
من علامء الرشيعة اإلسالمية ممن ميثلون مختلف املذاهب وعىل
أن يستعان بأهل الخربة واالختصاص (اقتصاديًا ,وقانون ًيا ,وطب ًيا,
وعلم االجتامع ،وغريهم مع مراعاة متثيل املرأة) ،وتأسيس هيئة
وطنية عليا لألمومة والطفولة( ،((1وإعادة هيكلة اللجنة الوطنية
للمرأة( .((1وأوصت بتمثيل املرأة يف "فريق صياغة الدستور" بنسبة
نصا يكفل شغل النساء %30
 %30عىل األقل ،وأن يتضمن الدستور ً
عىل األقل من مقاعد املجالس الترشيعية املنتخبة ،ومادة تنص
عىل أن "تتخذ الدولة اإلجراءات القانونية التي من شأنها متكني
النساء من مامرسة كل حقوقهن السياسية واملشاركة اإليجابية يف
الحياة العامة وفقًا ألحكام الدستور" ،والتح ّول من النظام االنتخايب
الفردي إىل نظام القامئة النسبية املغلقة ،بحيث تُ ثَّل املرأة بنسبة
 %30يف جميع القوائم الحزبية .وأوىص فريق الجيش واألمن بتضمني
الدستور القادم مادة تنص عىل متكني مشاركة املرأة وتوسيعها يف
العمل يف مجاالت الجيش واألمن واملخابرات .وأوىص فريق الحقوق
 13بحيث تضطلع الهيئة الوطنية العليا لألمومة والطفولة باملهامت التالية( :أ) رسم
السياسة العامة يف ما يتعلق بشؤون األمومة والطفولة يف املجاالت كافة (التعليمية والثقافية
والصحية واالجتامعية والنفسية والرتبوية) ومتابعة وتقييم تنفيذها يف ضوء التقارير
املقدمة من الجهات املعنية وإصدار التوصيات( .ب) ترسيخ القيم األخالقية التي تجسد
مكانه األم واألرسة ودورهام يف املجتمع من خالل نرش الوعي االجتامعي بقضايا األمومة
والطفولة وحاجاتها ومشاكلها لتشكيل رأي عام مساند لها( .ج) التنسيق والتعاون مع
مختلف القطاعات الرسمية ومنظامت املجتمع املدين املعنية بشؤون األمومة والطفولة محل ًيا
وإقليم ًيا ودول ًيا بهدف إيجاد التوازن والتكامل املطلوب بني هذه القطاعات( .د) إيجاد قاعدة
بيانات توفر املعلومات واإلحصائيات والدراسات الالزمة املتعلقة بشؤون األمومة والطفولة
عىل املستوى الوطني وتقييم مؤرشاتها والنتائج التي توصل إليها( .هـ) املساهمة يف توفري
االستقرار األرسي للمرأة والطفل من خالل تقديم خدمة اإلرشاد والتوجيه للمتنازعني يف
القضايا األرسية ملعالجة واقع املرأة والطفل وقضاياهام.
 14بحيث تضطلع اللجنة الوطنية للمرأة باملهامت التالية (أ) رسم السياسات العامة يف
مجال تنمية شؤون املرأة وتطويرها يف املؤسسات الدستورية والقانونية ومتابعة تنفيذها لدى
الجهات املختصة( .ب) تقديم االقرتاحات بتعديل الترشيعات املتعلقة باملرأة وإبداء الرأي
مبرشوعات القوانني والقرارات الالزمة للنهوض بأوضاع املرأة( .ج) متابعة تطبيق القوانني
واللوائح والقرارات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باملرأة التي تم التصديق عليها والربامج
التي جرى تبنيها بالخطط والربامج الحكومية الخاصة باملرأة للتأكد من تنفيذها( .د) العمل
عىل ضامن متثيل املرأة اليمنية يف جميع اللجان واملحافل الدولية املعنية بشؤون املرأة( .هـ)
وضع مرشوع خطة وطنية للنهوض باملرأة وحل املشكالت االجتامعية والسياسية واالقتصادية
والثقافية التي تواجهها.
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والحريات بتشكيل هيئة تختص بحامية املرأة والطفل من العنف
االجتامعي واألرسي.

تصب يف
عىل مستوى التنظيامت ،فإ ّن نتائج مؤمتر الحوار الوطني ّ
مصلحة التنظيامت املدنية الحديثة مبا فيها األحزاب السياسية عىل
حساب التنظيامت التقليدية عمو ًما ،والتنظيامت األهلية والقبلية
بشكل خاص ،والتي من املتوقع تراجع تأثريها يف صناعة القرار وصوغ
السياسات العامة عىل املستوى املركزي (االتحادي) وعىل مستوى
األقاليم .ومن املحتمل أن يرتاجع تأثري القوى اإلقليمية يف صناعة
القرار يف اليمن بسبب تراجع دور النخب التقليدية اليمنية املؤثرة.

فرص تنفيذ الوثيقة ومعوقاتها
خالل سري أعامل مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،قالت بعض األطراف
إنها لن تكون ملزمة بتنفيذ قرارات املؤمتر .ومع ذلك ،فإ ّن مثل هذه
الترصيحات هي  -يف الحقيقة  -مجرد ضغوط لتعظيم املكاسب
خالل العملية التفاوضية يف املؤمتر؛ فعملية التسوية السياسية يف
اليمن ،مبا يف ذلك مؤمتر الحوار الوطني ،تستند إىل ضامنات وضغوط
دولية ،وال سيام قرار مجلس األمن رقم  2051الذي سبقت اإلشارة
إليه .ومن املتوقع أن يصدر مجلس األمن قرا ًرا بفرض عقوبات عىل
من يعرقلون التسوية السياسية ،وهناك توجهات لتحويل وثيقة
فضل عن ذلك،
مؤمتر الحوار الوطني الشامل إىل وثيقة دولية(ً .((1
فإ ّن هذا الحوار يأيت بعد أن ج ّربت جميع القوى السياسية اإلقصاء
واإلبعاد لآلخر ،وذاقت نتائج اإلقصاء والتهميش واإلبعاد ،ورمبا
" 15مصادر سياسية لألهايل نت :وثيقة الحوار الوطني ستتحول إىل وثيقة دولية وسيصدر
بها قرار من مجلس األمن" ،موقع األهايل نت ،انظر:
http://alahale.net/article/14843
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باتت مقتنعة بأ ّن الضامن الوحيد لعدم اإلقصاء هو بناء دولة مدنية
دميقراطية حديثة.
هناك مخرجات ال تحتاج سوى إىل يوم واحد لتنفيذها ،مثل اإلفراج
لكن الحكومة مل تستطع تنفيذها بسبب انقسامها(.((1
عن املعتقلنيّ ،
وهناك مخرجات أخرى رمبا لن تستطيع الحكومة تنفيذها عىل
املدى القريب بسبب صعوبات مالية؛ مثل تعويض أرس الشهداء
والجرحى والسجناء واملخفيني قرسيًا ،وتعمري املناطق املترضرة
من الحروب السابقة ،وتأسيس اللجان واملؤسسات واملصالح
والهيئات ،أو بسبب ضعف مؤسسات الدولة وانقسام الجيش؛
مثل نزع أسلحة املليشيات والجامعات املسلحة غري الرسمية.
وهناك قضايا مل تعد مخرجات مؤمتر الحوار الوطني مالمئة لحلها؛
توسع نقاشها خالل انعقاد املؤمتر ،وبعد
مثل قضية صعدة التي ّ
اختتامه بعدة أيام ،بحيث مل تعد قضية خاصة بصعدة ،كام مل يعد
طرفاها الحكومة وجامعة أنصار الله ،بل قضية متعلقة باملحافظات
الشاملية (صعدة ،وعمران ،وصنعاء ،والجوف ،وحجة) ،وال أبالغ
إن قلت بأنها باتت قضية اليمن بشكل عام ،وقضية طائفية بني
أطراف كثرية .لذلك ،فعىل الرغم من أ ّن املبادئ الدستورية التي
خلص إليها املؤمتر كحلول لقضية صعدة ،والتي من شأنها إذا ما
وجدت طريقها للتطبيق أن تساهم يف تحقيق املصالحة الوطنية
وضامن حرية الدين واملعتقد وحرية مامرسة الطقوس والشعائر
الدينية والتعددية املذهبية ،فإنها قد تظل ح ًربا عىل ورق إذا مل
تتوافر اإلرادة والرغبة يف التصالح لدى حركة أنصار الله وخصومها
الذين انخرطوا يف نزاعات مسلحة خالل الشهور املاضية.
لقد اتخذ الرئيس عبد ربه منصور هادي أول خطوة باتجاه تنفيذ
مخرجات مؤمتر الحوار الوطني عندما أصدر يف  27كانون الثاين/
يناير  2014قرا ًرا رئاس ًيا بتشكيل لجنة من  22عض ًوا برئاسته،
لتقسيم أقاليم الدولة االتحادية ،والتي أقرت يف  10شباط /فرباير
تقسيم اليمن إىل ستة أقاليم ،هي :إقليم حرضموت (عاصمته املكال،
ويضم محافظات حرضموت ،وشبوة ،واملهرة ،وسقطرة) ،وإقليم
سبأ (عاصمته مأرب ،ويضم محافظات مأرب ،والجوف ،والبيضاء)،
وإقليم عدن (عاصمته عدن ،ويضم محافظات عدن ،وأبني ،ولحج،
16

"الدكتور صالح بارصة :اقرتح تقسيم اليمن إىل ستة أقاليم" ،حرضموت برس .انظر:
http://hadrmoutpress.com/index.php?ac=3&no=401&d_f=1
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والضالع) ،وإقليم الجند (عاصمته تعز ،ويضم محافظتي تعز،
وإب) ،وإقليم أزال (عاصمته صنعاء ،ويضم محافظات صنعاء،
وصعدة ،وعمران ،وذمار) ،وإقليم تهامة (عاصمته الحديدة ،ويضم
محافظات الحديدة ،ورمية ،وحجة ،واملحويت) .إال أ ّن هذا التقسيم
بدل من أن يساهم يف حلها من خالل
قد يعقّد القضية الجنوبية ً
نصت
إعادة إنتاج هيمنة الشامل عىل السلطة الترشيعية ،فقد ّ
قـرارات املؤمتر عىل أن "يتكون املجلس االتحادي من عد ٍد من
األعضاء ال يزيد عىل نصف عدد أعضاء مجلس النواب ،يتم انتخابهم
جمي ًعا باالقرتاع الرسي الحر واملبارش بنظام القامئة النسبية عىل
مستوى اإلقليم ،وبالتمثيل املتساوي بني األقاليم"( .((1ويعني هذا
أ ّن ممثيل الشامل يف املجلس االتحادي سوف يبلغ عددهم ضعف
عدد ممثيل الجنوب ،وال سيام يف ظل املهامت الكبرية التي خ ّولت
لهذا املجلس( ،((1وتنطبق مثل هذه الهيمنة أيضً ا عىل الجمعية
الوطنية التي تتكون من االجتامع املشرتك ملجلس النواب واملجلس
االتحادي( ،((1وال يخفّف من هذه الهيمنة بعض حلول الرتضية التي
خرج بها املؤمتر؛ مثل إقرار "متثيل الجنوب خالل الدورة االنتخابية
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 18يختص املجلس االتحادي مبا ييل )1" :القراءة الثانية واإلقرار النهايئ للقوانني املتعلقة
بتنظيم سلطات الدولة ،أو املتعلقة بالحقوق األساسية للمواطنني ،وعىل وجه خاص القوانني
التالية :قانون السلطة القضائية ،قانون مجلس الوزراء ،قانون االنتخابات ،قانون الصحافة)2( .
املصادقة عىل انتخاب املجلس األعىل للقضاء واملحكمة الدستورية )3( .اختيار رئيس وأعضاء
الهيئات املستقلة )4( .املوافقة عىل تعيني القيادات املدنية والعسكرية التالية :محافظ البنك
املركزي ،والقائد العام للقوات املسلحة ونوابه ومساعدوه ،ورئيس الهيئة العامة للخدمة
املدنية ،والنائب العام )5( .املوافقة عىل تعيني سفراء الدولة لدى الدول األخرى ومندوبيها
لدى املنظامت الدولية واإلقليمية )6( .اقرتاح التعديالت الدستورية".
 19تختص الجمعية الوطنية مبا ييل )1(" :إقرار السياسة العامة للدولة )2( .مناقشة وإقرار
الخطة العامة للتنمية )3( .املوافقة عىل االتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو
االتحاد مع دولة أخرى ،أو التحالف ،أو الدفاع ،أو الصلح ،أو السلم )4( .املوافقة عىل إعالن
الحرب وحالة الطوارئ )5( .املوافقة عىل قرارات العفو العام )6( .انتخاب رئيس الجمهورية
(يف حالة النظام الربملاين) )7( .مناقشة وإقرار مقرتحات التعديالت الدستورية ،قبل االستفتاء
عليها".

آذار  /مارس 2014

األوىل بعد تب ّني الدستور االتحادي بنسبة خمسني يف املئة يف كافة
الهياكل القيادية يف الهيئات التنفيذية والترشيعية والقضائية ،مبا
فيها الجيش واألمن ،التي يت ّم التعيني فيها مبوجب قرارات يصدرها
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء .وميثَّل الجنوب كذلك بنسبة
خمسني يف املائة يف مجلس النواب"(.((2
وأخ ًريا ،فإ ّن من أهم صعوبات تنفيذ مخرجات مؤمتر الحوار الوطني
ضعف الحامل االجتامعي ملقررات الحوار ،وقوة القوى املحافظة
املترضرة من هذه القرارات؛ فالقوى املستفيدة من الوثيقة والداعمة
لتطبيقها هي القوى املدنية من الشباب والنساء ،وال متلك التحكم
سوى بعدد قليل من املوارد لعل أهمها اإلعالم .أما القوى التقليدية
املترضرة فتمتلك السالح واملال والدعم الخارجي والتأثري يف رئيس
الجمهورية .وعىل الرغم من أ ّن سلطة شيوخ القبائل بدأ يعرتيها
صب
الضعف ،فإ ّن هذا مل يؤ ِد إىل زياد ٍة يف قوة القوى املدنية بل َّ
مثل جاء
يف مصلحة قوى تقليدية أخرى؛ فضعف مشايخ حاشد ً
ملصلحة جامعة أنصار الله الحوثية التي باتت قوة كبرية مسيطرة
يف املناطق الشاملية.
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