
 قراءة في وثائق الدساتير اليمنية

  م7331ـ7391 بين ما الفترة في اليمن في الدستورية التجربة

 بكافة األخذ في اليمني الدستوري التشريع تغاير وكذلك العالم، في االتحادات أنواع بكافة اليمن أخذ

 العككالم فككي الدسككاتير نشكك   أسككالي  بجميككع اليمنيككة الدسككاتير ونشكك ت العككالم، فككي الحكككم أنظمككة أشكككا 

 الدولكة سكطةة هيئكات وقيكام االنتخابيكة والكنظم والحريكات، الحقكو  مجكاالت فكي األحكام هذه وتباين

 .والتشريعية التنفيذية

 أشككا  بكافكة أخكذ قكد يككون يككاد االتحاديكة الدولة أنواع بكافة اليمني الدستوري التشريع مر مثطماو

 .الجمعية حكم ونظام والرئاسي البرلماني النظامين من والمزيج والرئاسي البرلماني الحكم أنظمة

 شكم  ككم الدولكة سكطةة وحكد  ونظكام السكطةات بكين الفصك  مبكاد  الدسكتورية األحكام تغاير وشم 

 والعقكد المنحكة مكن بكك  الدستورية األحكام نش   أسالي  وتعددت الدستورية الوثائ  عناوين التغاير

 والحريككات، بككالحقو  الخاصككة القضككايا فككي األحكككام هككذه وتباينككت واالسككتفتا  الت سيسككية والجمعيككة

 مككوجز رضبعكك سككن تي اإليضككا  فككي ولمزيككد. والتشككريعية التنفيذيككة الدولككة وهيئككات واالنتخابككات،

 أشككا  مكن لكك  العامكة الدسكتورية المفكاهيم إلك  التةكر  مكع الكيمن فكي الدسكتوري التشريع لمسير 

 .وغيرها الدساتير نش   وأسالي  الحكم أنظمة

 :اليمنية الدستورية الوثائق تسميات -

 مكا الفتكر  فكي الكيمن فكي الحككم بنظكام خاصكة وثيقة 47 عن يق  ماال صدرذكر بعض الباحثين انه 

 .صفة بدون ودستور دائم ودستور - مؤقت دستور بين ما تسمياتها تباينت)( م1177-7394 بين

م 7397 دسككتور دائمككين دسككتورين و 7394 و7399 لألعككوام مؤقتككه دسككاتير ثالثككة قككد صككدرتف

شكما  ايمكن )هوريكة العربيكة اليمنيكة الجم فكي دسكتوري إعكالن 77و،  دسكاتير صكفة بدون ودساتير

ثككم مابعككد الوحككد  فككي  سككابقا الجنككوبي الككيمن ة الككيمن الديمقراةيككة الشككعبيةجمهوريككفككي و. (سككابقا

  م7331-7391 بين ما الفتر  الجمهورية اليمنية 

 الفتكر  فكي. .(شما  ايمكن سكابقا)هورية العربية اليمنية الجم في في دستورية قرارات 9كما صدرت

  م7341-7391 بين ما

 لعكام لحكج سكطةنة ودسكتور م7371 لعكام بيحكان إمكار  دسكتورك .صفة دون دساتيرصدرت ايضا و

 لعام دثينة والية ودستور م7391 عام المعد  م7393 لعام العربي الجنو  اتحاد ودستور م7391

 وقكوانين م7399 و 7371 لعكامي المقكد  والميثكا  م7391 لعام عدن مستعمر  ودستور م7397

 الكثيريكة والسكطةنة م7374 لعكام الفضكطية السكطةنة وفكي م7371 لعكام القعةبيكة السكطةنة في الدولة

 الفتككر  وتنظككيم اليمنيككة الجمهوريككة إعككالن واتفككا  الجنوبيككة اإلمككارات مككن وغيرهككا م7373 لعككام

 الجنكوبي الكيمن ة اليمن الديمقراةية الشكعبيةجمهوري ودستورا م14/7/7331 في الصادر االنتقالية

  م7331 لعام دولة الوحد   دستورثم  م7341 و 7341 لعامي سابقا

 



 المشكرع خطفيكة عكن ناتجكا   والمصةطحات التسميات تطك في التغاير هذا كانقد تغايرت التسميات وو

 . معدي تطك الوثائ  عطيها تتطمذ التي الفقهية والمدار  الثقافية

 عطك  وت ثيرهكا واألجنبيكة العربيكة البطدان في الدستورية األحكام ومصةطحات تسميات إل  بالعود و

 حيث. العالمية الفقهية المدار  من قانونية مدرسة من ب كثر ت ثر قد األخير أن نجد اليمني المشرع

 الجنكو  واتحكاد عكدن مسكتعمر  قوانين سن حين اإلنجطيزية بالمدرسة مت ثر أو إنجطيز المشرع كان

.. والكثيريكة والفضكطية القعيةيكة السكطةنات فكي الدولكة وقكوانين بيحكان وإمكار  دثينكة ووالية العربي

 .الخ

 واإلعالنككات الدسككاتير فككي المصككري الدسككتوري بالتشككريع متكك ثر أو مصككريا   التشككريع خبيككر وكككان

 ألمانيكا التشكريع خبيكر كان حين في. الجمهورية العربية اليمنية الشةر الشمالي سابقا في الدستورية

 فكي اتيوسكوفي م7341 لعكام. جمهورية اليمن الديمقراةية الشعبية الشةر الجنكوبي سكابقا دستور في

 .م7341 لعام. جمهورية اليمن الديمقراةية الشعبية الشةر الجنوبي سابقا دستور

 بمكدار  متك ثرين متخصصكين مكن الشكةرين حككومتي قبك  مكن المشكطة الدستورية الطجنة واعدت 

 الدسككتوري التشكريع خطفيكة مكن. الجمهوريكة اليمنيكة فكي الدسكتوري المشكرع وانةطك . مختطفكة فقهيكة

 .ذاك أو الحد هذا إل  الفرنسية بالمدرسة المت ثر المصري

 التكي الدسكتورية األحككام تعنكي الدسكتوري، القكرار الدسكتوري، اإلعكالن المؤقكت، الدسكتور ومفهوم

 غيككر الدسككتوري الحكككم يصككدر أن إلكك  محككدد  فتككر  فككي مفعولهككا ويسككري المؤقتككة الصككفة تحمكك 

 البطكدان وبعكض الكيمن فكي اسكتخدم قكد المؤقكت الدسكتور مصكةط  فكنن تقكدم ما عط  وبنا   .. المؤقت

 أو الدسكككتورية المؤسسكككات غيكككا  ظككك  فكككي األحككككام هكككذه ةبيعكككة عكككن لطتعبيكككر واألجنبيكككة العربيكككة

 .محدوديتها

 تكنم لطدولكة، األساسكي لطقكانون دقيقكة غيكر تسكمية نظرنكا وجهكة من فننها الدائم الدستور مصةط  أما

 الكوهم مكن ضكر  وذاك هكذا فكو  وهكو الحكاكم، عنكد بالسكطةة وتشكبث الشرع عند فقهي ضي  عن

 لهكا ولكي  فقهيكة دالالت أيكة التسكمية هكذه تحم  ال أنه كما المعاش، الواقع في التةور منة  ينافي

 دائكم دسكتور يب  لم أنه واألجنبية والعربية اليمنية الدساتير تاريخ في الثابت من ألنه. قانونية أهمية

 ولكم سكقةت قكد الدائمكة الدسكاتير أن كمكا أجمع العالم بطدان من بطد أي في أحكامه بعض تعدي  دون

 .ندر ما إال منها يب 

 .الدولة سطةة وحد  ومبدأ السطةات بين الفص  بمبدأ اليمني الدستوري التشريع أخذوقد 

 .البرلماني لطنظام نموذجا   7391 لعام عدن مستعمر  دستور كانو

جمهورية الكيمن  في الرئاسي الحكم نظام م91/77/7394 في الصادر الدستوري اإلعالن قرركما 

 .فقة وجيز  لمد  به عم و. لجنوبي سابقاالديمقراةية الشعبية الشةر ا

 

 

 



 التطورات الدستورية في اليمن

 . سابقا  ( اليمنية العربية الجمهورية) في الدستوري التطور -أوال

 أن رغكم سكابقا  ( اليمنية العربية الجمهورية) في صدرت التي الدستورية واإلعالنات الوثائ  تعددت

 فكي بالةويطكة ليسكت م7331 مكايو11 في والوحد  م7391 سبتمبر19 في الثور  قيام بين ما الفتر 

 إعالنكات وستة مؤقتة دساتير وثالثة دائمين دستورين صدور الفتر  هذه شهدت حيث الشعو  حيا 

 .تعديال   11 الدستورية التعديالت بطغت كما دستورية

 .م91/71/7391في الصادر الدستوري اإلعالن -7

 الصككككادر الدسككككتوري اإلعككككالن هككككي سككككبتمبر 19 ثككككور  قيككككام بعككككد تصككككدر دسككككتورية وثيقككككة أو 

 الكذي الثكور  قيكاد  مجطك  تشككي  الثكور  قيكام مكن التكالي اليكوم في أعطن حيث. م91/71/7391في

 عطك  تسكير سكو  التي المباد  عط  مشتمال   م7391 أكتوبر79 في له دستوري إعالن أو  أصدر

 إلك  مقدمتكه فكي اإلعكالن وأشكار ماد  عشر  إحدى عط  اشتم  فقد موجزا   وكان الثور  قياد  نهجها

 خمكك  مككدتها انتقاليككة فتككر  خككال  الحكككم أسككطو  سككتحدد التككي هككي يتضككمنها التككي القواعككد هككذه أن

 .سنوات

 القواعكد بعكض تضكمن كمكا منكه األول  الماد  في الثور  أهدا  الدستوري اإلعالن هذا تضمن وقد

 الككذي هككو الثككور  قيككاد  مجطكك  وأن( 1م) الشككع  مصككدرها السككطةات جميككع أن: ومنهككا الدسككتورية

 أسككند وقكد العامكة لطسكطةات مفصكال   تنظيمككا   يتضكمن لكم أنكه ذلكك عطكك  ترتك  وقكد(4م) الحككم يتكول 

 أن عطكك  منككه( 3 المككاد ) فككي الككن ( الككوةني المككؤتمر) عطيهككا أةطكك  هيئككة إلكك  التشككريعية السككطةة

 ومكا لطدولكة العامكة السياسة في ينظر وةني مؤتمر الوزرا  ومجط  الثور  قياد  مجط  من يت ل )

 (.وزارته في وزير ك  تصرفات من مناقشته يرى ما ويناقش موضوعات من بها يتعط 

 م7399 إبري  79 األو  المؤقت الدستور -1

 الدولة لسطةة العطيا الهيئة هو الرئاسة مجط  جع  الذي المؤقت الدستور صدر م79/7/7399 ففي

 هككذا أن والمالحكظ عضكوا  ( 73) مكن المجطك  هكذا يشككك  أن عطك  منكه( 93) المكاد  تضكمنت حيكث

 السياسكية االختصاصكات إلك  إضكافة الرئاسكة مجطك  إلك  التشكريعية السكطةة مهام وك  قد الدستور

 ولي  لطجمهورية رئيسا   باعتباره خاصا   وضعا   الجمهورية لرئي  وجع (  /73م 97 م)والتنفيذية

 الدسكتور هكذا نصكو  مكن كثيكر ظطكت وقكد(. 99 91 97: المكواد) الرئاسكة لمجطك  رئكي  مجرد

 الواضك  التك ثير مقدمتكه مضكمون مكن بكدا وقكد الحكالي الدسكتور وحتك  الالحقكة الدسكاتير في تتكرر

 المصكرية الثكور  تبنتهكا التكي المبكاد  بفعك  الفتكر  تطكك فكي سكائد  كانت التي العربية القومية لطثقافة

 .وثيقا   ارتباةا   بها اليمنية الثور  وارتباة

 م7397 لعام الدستوري اإلعالن:  الثانية المرحطة -9

( 99) عطك  واحتكوى م7397 ينكاير9 بتكاريخ العطيا الدولة سطةات بتنظيم الدستوري اإلعالن صدر

 ال فيمكا م7399 فكي الصكادر المؤقكت الدسكتور أحككام تبقك  بك ن منكه( 99) المكاد  في وأوض  ماد 

 .اإلعالن هذا أحكام مع يتعارض



 العطيا الدولة سطةات جع  حيث مفصطة بصور  العطيا الدولة سطةات تنظيم االعالن هذا تضمن وقد

 هكذا وبموجك . التنفيكذي والمجطك  القومي األمن ومجط  السياسي والمكت  الجمهورية رئي : هي

 .االختصاصات في ةفي  تغيير مع الساب  الرئاسة بمجط  السياسي المكت  استبدا  تم اإلعالن

 االختصككا  أسككند حيككث السككاب  المؤقككت الدسككتور فككي الحاصكك  الككنق  اإلعككالن هككذا تككدارك وقككد

 الهيئكة“ هكو القكومي األمكن مجطك  أن عطك  اإلعكالن هكذا ون (. 71م) السياسي لطمكت  التشريعي

 رئكي  المجطك  هذا ويرأ ( 19م) ”لطبالد القومي واألمن العسكرية الشئون في الدولة لسطةة العطيا

 .الدائم بالدستور ْسمي ما م14/7/7397 في صدر أشهر أربعة من أق  وبعد( أ/7م) الجمهورية

 م14/7/7397 األو  الدائم الدستور -7

 إلغا  وتم( 711( )37م) الوزرا  ومجط  الجمهورية رئي  إل  التنفيذية السطةة مهام أوكطت وفيه

 التشكريعية السكطةة مهمكة اليكه وأوكك  شكورى مجطك  إنشكا  عطك  الدسكتور ونك  السياسكي المكت 

 (.79 79م) المادتين في والرقابية التشريعية اختصاصاته حدد حيث

 وهكذا القكانون إلك  ذلكك أحكا  وإنمكا اختيكارهم وكيفيكة المجط  أعضا  عدد الدستور يحدد لم انه اال

 9 انقال  وبعد سنوات بعد إال الشورى مجط  تشكي  يتم ولم القانون هذا يصدر لم لذا منةقي غير

 التكي األهكدا  تحقيك  عطك  لطعم “ شعبي تنظيم إنشا  عط  الدستور هذا ن  كما. م7394 نوفمبر

 .م74/71/7399 في إال ينش  لم التنظيم هذا ولكن( 797م) ”الثور  أجطها من قامت

 م7399 مايو 1 الثاني المؤقت الدستور -9

 الدسكتوري بكاإلعالن( 94) رقكم الجمهكوري القرار صدر الدائم الدستور صدور من تقريبا   سنة بعد

 .م1/9/7399 في الساب  الدستور ألغي المؤقت

 الواضكحة الرغبكة الدسكتوري اإلعكالن هذا في ويبدو خمر مؤتمر لنتائج مترجما االعالن هذا وكان

 إنشكا  عطك  ونك . الكوزرا  مجطك  فكي السكطةة وتكري  الجمهورية رئي  صالحيات تقطي  في

 وك نهكا الجمهكوري المجط  صالحيات وتبدو(. 7م) الدولة رئاسة يمث  الذي وهو جمهوري مجط 

 .البرلماني النظام في كما( 79-7م) وشرفية بروتوكولية صالحيات مجرد

 المتابعككة لجنككة“ وهككي المعروفككة الدسككتورية المؤسسككات خككار  غريبككة سككطةة الدسككتور تضككمن وقككد

 السكطةة هكو الكوزرا  مجطك “ أن( 73) المكاد  فكي جكا  حيكث( 73م)”خمكر مؤتمر لقرارات الدائمة

 :التالية االختصاصات ويتول  العطيا واإلدارية التنفيذية

 وتنفيكذ والعكز  التوظيك  حك  ذلكك فكي بمكا واإلداريكة التنفيذيكة المخةةكات جميكع عطك  الهيمنكة ـ7

 هكذه أن أي[”. خمكر مكؤتمر] السكالم مكؤتمر لقكرارات الدائمة المتابعة لجنة تضعها التي المخةةات

 المجطكك  محكك  حطككت وك نهككا برمتهككا بالدولككة المتعطقككة السياسككية وضككع فككي الحكك  لهككا أصككب  الطجنككة

 .لطغاية غري  وضع وهو!! الش ن هذا في الجمهوري

( 79م) الدولككة فككي العطيككا التشككريعية الهيئككة هككو الشككورى مجطكك  أن الدسككتوري اإلعككالن هككذا وقككرر

 دائكم دسكتور وضكع وأولها المجط  اختصاصات حدد كما( 74م) عضوا   33 بـ أعضا ه عدد وحدد

 المواةنككون يؤلكك  أن عطكك  ونكك (. 71م) االنتقككا  فتككر  نهايككة فككي االسككتفتا  عطكك  لعرضككه لطدولككة



 هكذا ويسكم ( 19م) أهكدافها وتحقيك  الثكور  لحماية الشعبية القوى حشد يتول  سياسيا   شعبيا   تنظيما  

 (.17م) الشعبي المؤتمر: التنظيم

 م19/77/7394 الثالث المؤقت الدستور -9

 م19/77/7394 فكي( الثالكث المؤقكت الدستور) مؤقت دستور صدر م7394 نوفمبر 9 انقال  بعد

 الوصكاية إلغكا : أهمهكا ةفيفكة تعديالت مع م1/9/7399 دستور من تقريبا   األص  ةب  نسخة وهو

 الجمهكوري المجطك  أعضكا  عكدد وتحديكد خمكر مكؤتمر لقكرارات الدائمكة المتابعكة لطجنة كانت التي

 فككي الموجككود  المككاد  نفكك  وتضككمن. أشككهر ثمانيككة ككك  دوريككة الرئاسككة تكككون وأن أعضككا  بثالثككة

 (.17م) شعبي تنظيم تشكي  حو  الساب  الدستوري اإلعالن

 :م7391 لسنة( 7) رقم الدستوري القرار صدور -4

 المجطكك  يتككون“ بكك ن قضك  م7391 لسكنة( 7) رقككم الدسكتوري القككرار صكدر م71/1/7391 وفكي

 أعضككا  خمسككة عككن يزيككدون وال أعضككا  ثالثككة عككن يقطككون ال األعضككا  مككن عككدد مككن الجمهككوري

 .”دورية رئاسته وتكون

 :سبتمبر19 في الصادر م7391 لعام( 1)رقم الدستوري القرار -1

 المجطكك  يحكك  أن عطكك  ونكك  م7391 لسككنة( 1) بككرقم دسككتوري قككرار صككدر م19/3/7391 وفككي

 إل  أقر  ف صب . اختصاصاته وتغيير الدستور في عطيه المنصو  الشورى مجط  مح  الوةني

 مكن أو الجمهكوري المجطك  أعضكا  مكن الثقة يسح  أن حقه من يعد ولم استشاريا   مجطسا   يكون أن

 إال قكانون يصكدر ال أنه عط  ون . الشورى مجط  اختصاصات في الحا  عطيه كان كما الحكومة

( 7م) الكوزرا  ورئكي  الجمهكوري المجطك  رئكي  مكن كك  عطيكه وصكد  الوةني المجط  أقره إذا

 .عضوا   79 بـ المجط  أعضا  وحدد

 سكح  ح  الوةني المجط  من  م7393 لسنة( 9) برقم دستوري قرار صدر م4/77/7393 وفي

 م71/9/7341 وفكي. األعضكا  ثطثكي ب غطبيكة منصكبه من الوزرا  رئي  وإعفا  الحكومة من الثقة

 وسكتين ثالثكة من الوةني المجط  يت ل  أن عط  ن  م7341 لسنة( 7) رقم دستوري قرار صدر

 .عضوا   79 الساب  القوام من بدال عضوا  

 :7341( الثاني) الدائم الدستور صدور -3

 الجمهوريكة فكي الدسكتورية الوثكائ  أهكم وهكو( الثكاني) الكدائم الدسكتور صكدر م11/71/7341 وفي

 .القانونية الصياغة وتةور الدستورية لطمسائ  شموله حيث من اليمنية العربية

 قبك  مكن الدسكتور وصكدر. إصكداره قب  أشهر ثالثة لمد  لطنقاش ْةر  أنه إل  مقدمته في أشير وقد

 إلك  واضك  بشكك  يشكير الذي اليمنية العربية الجمهورية في دستور أو  وهو. الجمهوري المجط 

-799م) عطيكا دسكتورية محكمكة إنشكا  عطك  ن  الذي والوحيد(. 777م) مستقطة سطةة القضا  أن

 ( .797م) اإلداري لطقضا  وشِرع. الواقع في إنشاؤها يتم لم كان وإن( 791

 الدولكة رئاسكة يمثك  الكذي هكو الجمهوري المجط  أن عط  ون . لطتةبي  سبيال   الن  يجد لم وإن

 هكو الدسكتور وهكذا(. 49م) تنفيكذها عطك  واإلشرا  لطدولة العامة السياسة وضع عن المسئو  وهو



 بجميكع الحزبيكة“ أن( 94) المكاد  فكي جكا  حيث واض  بن  الحزبية حظر عط  ن  الذي الوحيد

 تمككار  محطيككة مجككال  اإلداريككة لطوحككدات يكككون أن عطكك  الدسككتور هككذا ونكك . ”محظككور  أشكككالها

 .يتحق  لم ما وهو( 771م) ديمقراةية بةريقة المنةقة شئون

 الشكورى مجطك  وتجميكد م77/9/7347 فكي الدسكتور تعطي  تم م7347 يونيو 79 حركة قيام وبعد

 .اليمني االتحاد وح 

 يتكول  أن عطك  ن  فقة ماد  11 من يتكون م73/9/7347 في مقتض  دستوري إعالن صدر ثم

 التنفيذيكة السكطةتين مهكام القيكاد  مجطك  ويتكول ( 77م) العامكة السكياد  أعمكا  القيكاد  مجطك  رئي 

 (.79م) لها العام اإلةار وتحديد العامة السياسة ووضع لطدولة والتشريعية

 هكذا بكه جكا  مكا إةكار فكي الكدائم بالدستور العم  أعاد دستوري إعالن صدر م11/71/7347 وفي

 يكدع  وأن( 7م) الجمهكوري المجطك  محك  القيكاد  مجطك  يحك  أن عطك  ون  الدستوري اإلعالن

 الفتكر  تحكدد أن عطك  ون (. 9م) الدستور بموج  اختصاصاته ويمار  لالنعقاد الشورى مجط 

 (.4م) الدستوري اإلعالن هذا صدور تاريخ من ميالدية سنة إل  أشهر 9 من االنتقالية

 جديككد  انتقاليككة لمرحطككة الدسككتورية األوضككاع لتنظككيم دسككتوري إعككالن صككدر م11/71/7349 وفككي

 الجمهككوري المجطكك  محكك  القيككاد  مجطكك  حطككو  مككع الككدائم بالدسككتور العمكك  اسككتمرار عطكك  نكك 

 النتهكا  منتهيكا   الشكورى مجطك  واعتبار( 1م) الدستور في عطيها المنصو  اختصاصاته ويمار 

( 7م) نيابيكة النتخابات إجرا ات اتخاذ عط  ون (. 7م) له الممنوحة اإلضافية لمدته األقص  الحد

 !!.االنتقالية لطفتر  زمنية مد  يحدد ولم

 مجطك  بتشككي  دسكتوري إعكالن صكدر الحمكدي إبكراهيم الكرئي  اغتيا  وبعد م19/1/7341 وفي

 يختككارهم عضككوا   33 مككن المجطكك  يتكك ل  أن عطكك  ونكك . اختصاصككاته وتحديككد الت سيسككي الشككع 

 ال التكي الدسكتور أحككام وتنقكي  الدولكة رئاسكة شكك  بكاقترا  المجطك  ويخت (. 7م) القياد  مجط 

 والطجنكة االنتخابكات لجنكة باختصاصكات والقيكام العصكر ومقتضكيات المرحطكة احتياجكات مع تتمش 

 أخكرى تكميطيكة ومهمات اإلسالمية الشريعة لتقنين العطمية والهيئة العام الشعبي لطمؤتمر التحضيرية

 لكه يحكا  مكا ودراسكة العامكة الميزانيكة عطك  واالةالع القوانين مشاريع عط  المالحظات إبدا : هي

 (.1م… ) القياد  مجط  من مواضيع من

 تعككككدي  تككككم وبموجبككككه. السككككاب  اإلعككككالن بتعككككدي  دسككككتوري إعككككالن صككككدر م74/7/7341 وفككككي

 ورفعهكا وإقرارهكا القكوانين مشكاريع مناقشكة: إليهكا وأضكيفت الت سيسكي الشع  مجط  اختصاصات

 (.1م[ ) القياد  مجط  قب  من أي]  وإصدارها عطيها لطتصدي 

 رئكي  فكي محكددا   يككون بك ن الدولة رئاسة شك  بتحديد دستوري إعالن صدر م11/7/7341 وفي

 المنصككو  الدولككة رئاسككة وصككالحيات اختصاصككات الجمهوريككة رئككي  يمككار  وأن الجمهوريككة

 .اليوم نف  في الصادر الت سيسي الشع  مجط  لقرار وفقا وذلك الدستور في عطيها

 الت سيسكي الشكع  مجطك  عكن بيكان صكدر الغشكمي أحمكد ي الرئ اغتيا  وبعد م17/9/7341 وفي

 لطجمهوريكة رئي  انتخا  يتم أن عط  أعضا  أربعة من الجمهورية لرئاسة مجط  تشكي  فيه قرر

 .قري  وقت في



 أعضكائه عكدد برفكع قض  الت سيسي الشع  مجط  بش ن دستوري إعالن صدر م1/7/7343 وفي

 اختصاصكات بعكض تعكدي  تكم كمكا الجمهوريكة رئكي  من قرار باختيارهم يصدر عضوا   793 إل 

 .المجط 

جمهوريااة الاايمن الديمقراطيااة الاااعبية الاااطر ) فااي الدولااة لساااطات الدسااتوري التطااور -ثانيااا

 :سابقا( الجنوبي سابقا

 . م7341 نوفمبر74 بتاريخ م7341 دستور – 7

 فكي بكه العمك  وتكم م74/77/7341 فكي الشكعبية الديمقراةية اليمن جمهورية في دستور أو  صدر

 العمككا  مصككال  عككن تعبككر”  فالدولككة. االشككتراكي بالةككابع الدسككتور هككذا اتسككم وقككد م91/71/7341

 اليمنكي االشكتراكي الحكز ”و(. 7م) …”الشكغيطة وكافكة الصغير  والبرجوازية والمثقفين والفالحين

 العام األف  يحدد الذي وهو. والدولة لطمجتمع والموجه القائد هو العطمية االشتراكية بنظرية المتسط 

 خكر  قكد الدسكتور هكذا ان كمكا(. 9م” ) لطدولكة والخارجيكة الداخطيكة السياسة وخةة المجتمع لتةور

 أوضككحته مككا وهككذا السككطةات بككين الفصكك  مبككدأ عطكك  القائمككة البرجوازيككة الديمقراةيككة مفهككوم عككن

 الديمقراةيكة الكيمن جمهوريكة فكي فقكة واحد  دولة سطةة توجد: )) انه عط  بالن  منه( 91الماد )

 قبك  مكن المنتخبكة الهيئكات بواسكةة الدولكة سكطةة وتمكار  العامك  الشكع  سياد  إل  تستند الشعبية

 ((.. الدستورية ومهامه ألهدافه وفقا   إدارته بمقتض  المكونة تطك بواسةة أو الشع 

 يكد فكي أي وهيئاتهكا المنتخبكة المجكال  يكد فكي السكطةات ك  ب  السطةات بين فص  يوجد ال أنه أي

 األدا  وهككو[ التنفيذيككة السككطةة] الدولككة لسككطةة العطيككا األدا  هككو يعتبككر الككذي األعطكك  الشككع  مجطكك 

 الحكوميكة الهيئكات جميع خال  من المتماسك تنفيذها وتكف  الدولة سياسة مباد  تقر التي التشريعية

 وأجهكز  الوزرا  ومجط  الرئاسة هيئة ألعما  العامة األس  ْيقر األسا  هذا وعط . واالجتماعية

 (.93م…” ) الصدد بهذا الالزمة القرارات ويتخذ األخرى الدولة

 عطك  الكوةني االقتصكاد الدولكة تةكور”  أن عط  الدستور يؤكد االقتصادي النشاة أس  جان  وفي

 الدولككة تسككيةر”  ذلككك ضككو  وعطكك (. 71م…” ) العطميككة لالشككتراكية الموضككوعية القككوانين أسككا 

 التجككار  الدولككة وتوجككه واالجتماعيككة االقتصككادية التنميككة لخدمككة وتوجههككا الخارجيككة التجككار  عطكك 

 (.79م…”) فيها الدولة لقةاع القيادي الدور تةور وتدعم الداخطية

 تعبكر”  أنكه عط  الدستور ن  األساسية المواةنين وواجبات وحقو  السياسية الحريات جان  وفي

 والثقافيككة واالجتماعيككة تصككاديةواالق السياسككية العالقككات عككن األساسككية المككواةنين وواجبككات حقككو 

 فكي والنسا  لطرجا  متساوية حقوقا   الدولة تضمن”  وأنه( 97م…” ) الدستور هذا عطيها ين  التي

 تطككك لتحقيكك  الالزمككة الشككروة وتككوفر واالجتماعيككة واالقتصككادية السياسككية الحيككا  مجككاالت جميككع

 فكي المشكاركة بكين الجمكع مكن المكرأ  تمككن التكي الظكرو  خط  عط  كذلك الدولة وتعم . المساوا 

 لطت هيكك  خاصككة رعايككة العامطككة المككرأ  وتعةكك  العائطيككة الحيككا  نةككا  فككي ودورهككا اإلنتككاجي العمكك 

 .النصين بين تناقض ثمة ويبدو(. 99م) ”المهني

 لككه دور  أو  فككي األعطكك  الشككع  مجطكك  ينتخكك ”  أن عطكك  الدسككتور نكك  القضككا  شككئون وفككي

 المكدعي األعطك  الشكع  مجطك  يعكين“ أن عط  أيضا   ون ( 11م…” ) لطجمهورية العطيا المحكمة

 العطيكككا المحكمكككة قضكككا  ينتخككك “ أن عطككك ( 711) المكككاد  ونصكككت( 19م) …”لطجمهوريكككة العكككام



 وفقككا   المعنيككة الشككع  مجككال  قبكك  مككن الجزئيككة والمحككاكم المحافظككات محككاكم وقضككا  لطجمهوريككة

 أنهكم تبكين إذا انتخبكتهم التي المجال  قب  من القضا  من الثقة سح  ويجوز…  والقوانين لطدستور

 .”لهم أوليت التي بالثقة أخطوا

 الثقة سح  يةطبوا أن االنتخابية الدائر  في لطناخبين يجوز“ أنه: الدستور بها جا  التي األحكام ومن

 الدائر  لتطك الناخبين ربع قب  من الةط  ويقدم الدائر  لتطك الممث  األعط  الشع  مجط  عضو من

 ”الحاضككرين أعضككائه ب غطبيككة الةطكك  هككذا بشكك ن قككرارا   األعطكك  الشككع  مجطكك  ويتخككذ. االنتخابيككة

 .”استثنائية محاكم بتشكي  يسم  ال“ أنه عط ( 717) الماد  ونصت(. 13م)

 الشكع  مجكال  هكي المحطيكة الدولكة سكطةة أجهكز “ أن عطك  الدسكتور نك  المحطيكة السكطةة وبش ن

 الدولككة وسككطةة….  المككواةنين قبكك  مككن المنتخبككة والمراكككز والمككديريات المحافظككات فككي المحطيككة

 المحطيكة الدولكة سكطةة أجهكز  القكانون ويكنظم…  الواحكد  الدولكة سكطةة مكن جز  وأجهزتها المحطية

 صككالحياتها حككدود فككي المحطيككة الدولككة سككطةة أجهككز  وتصككدر. الديمقراةيككة المركزيككة أسككا  عطكك 

 الدولكة ومكزارع والتعاونيكات والمشكاريع والمنشكئات والهيئكات المؤسسات لجميع المطزمة القرارات

 (.771م) ”اختصاصها منةقة نةا  في والمواةنين اإلداريين والمسئولين الجماهيرية والمنظمات

 97 بتككاريخ( جمهوريككة الككيمن الديمقراةيككة الشككعبية الشككةر الجنككوبي سككابقا) م7341 دسككتور -1

 . م7341 أكتوبر

 الجمعية حكومة بنظام المتجسد  السطةة وحد  بمبدأ أخذ إذ م7341 بدستور شبيها الدستور هذا جا 

 . م7341 دستور من( 91 الماد ) قررته ما خال  من واضحا   ذلك ويبدو النيابية

 . السياد  وحد  فكر  عط  القائمة النيابية الجمعية حكومة لنظام الفطسفي لألسا  تةبي  وهذا

 السكطةة عطك  الهيمنكة ولها الدولة في سطةة أعط  وهي الشع  ممث  التشريعية السطةة اعتبرت كما

 .منه( 711م) والتنفيذية التشريعية السطةتين بين التوازن عدم عط  أكدت وكما منه( 93م) التنفيذية

( جمهورية اليمن الديمقراةية الشكعبية الشكةر الجنكوبي سكابقا) دستوري مباد  ب ن سب  مما يتض 

 – العطيككا السككطةة فيهككا تكككون التككي الدولككة سككطةة وحككد  أسككا  عطكك  قامككت م7341 م7341 لعككامي

 والحكومككة الككوزرا  ومجطكك  الشككع  مجطكك  رئاسككة هيئككة األخيككر ينتخكك  -األعطكك  الشككع  مجطكك 

 . العام المدع  ويعين العطيا والمحكمة

جمهوريككة الككيمن ) فككي الشككمولي العهككد ظكك  فككي كككان قككد أنككه النظككام هككذا عطكك  يؤخككذ مككا أن عطكك 

 . لطسطةة الوحيد الحاكم الحز  باحتكار المتمث ( الديمقراةية الشعبية الشةر الجنوبي سابقا

 أرضككا   اليمنيككة الوحككد  عككن لطحككديث كطهككا مقدمتككه كككِر  قككد م7341 دسككتور أن الكك  االشككار  تجككدر

 واعتمكادا   اإلقطكيم فكي اليمنكي لطشكع  المصير بوحد  إيمانا  : )) انه المقدمة هذه في جا  حيث وإنسانا  

 اإلمبرياليكة ضكد ببسكالة اليمنكي شكعبنا ناضك  فقكد اليمنيكة واألرض الشكع  وحكد  عطك  األسكا  في

 األوضكاع ورغكم. والسكالةيني اإلمكامي الحكم في متمثال   المحطي اإلقةاع رجعية وضد واالستعمار

 لككم التجزئككة هككذه أن إال شككةرين إلكك  اإلقطككيم بتجزئككة متمثطككة وجككدت التككي الةبيعيككة غيككر االسككتثنائية

 وهككذا. وجنوبكا   شكماال   اليمنكي إلقطيمنكا المشكترك الكوةني النضكا  وحكد  أمكام عائقكا   تق  أن تستةع

 إسقاة أج  من جن  إل  جنبا   الشما  في اليمنية الجماهير مع الجنو  في اليمنية الجماهير ناضطت



 الجماهير مع الشما  في اليمنية الجماهير ناضطت وبالمث . الجمهوري النظام وإقامة اإلمامي النظام

 االسكككتعماري الوجكككود ضكككد المسكككط  النضكككا  خكككوض فكككي جنككك  إلككك  جنبكككا   الجنكككو  فكككي اليمنيكككة

 ((.البريةاني

 المككاد  أن إلكك  اإلشككار  ينبغككي كمككا. المقدمككة هككذه رو  عككن 7341 عككام دسككتور مقدمككة تختطكك  وال

 الوحكد  تحقيك  فكي يسكاهم أن مواةن ك  عات  عط  شخصيا   التزاما   تضع كانت الدستور من( 97)

 الشككع  وحككد  تحقيكك  أجكك  مككن النضككا  فككي يسككاهم أن مككواةن ككك  عطكك “ أنككه عطكك  نصككت حيككث

 التقاليككد ومكافحكة الجديككد  الديمقراةيكة العالقكات وتنميككة حمايكة عطكك  يحكر  وأن اليمنيكة واألرض

 الوةنيكة الثكور  أهكدا  مع تتناف  التي والعشائرية واإلقطيمية واالنفصالية القبطية والعادات واألفكار

 .”الديمقراةية

 الجمهورية اليمنية في الدولة لساطات الدستوري التطور ثالثا

 :االستفتاء بأساوب الدستور ناأة

 بمباشكر  وذلكك المباشكر  شكبه الديمقراةيكة بةريقكة ينشك  أن االسكتفتا  ب سكطو  الدستور نش   تعتبر

 .واسةة أدن  دون الدستور إصدار في حقه السياسي الشع 

 تقكره ثكم فنيكة لجنكة أو ت سيسكيه جمعيكة الدسكتور تعكد أن األسطو  بهذا الدستور نش   في والمعرو 

 بواسكةة معينكة ب غطبيكة الشكع  عطيكه وافك  فكنذا الشكع  عطك  يعكرض ذلك وبعد التشريعية، السطةة

 .عطيه الشع  موافقة تاريخ من القانونية قوته يمتطك االستفتا 

 السكابقين الشكةرين قيكاد  بموافقكة ذلك تمث  وقد االستفتا  ب سطو  م7331 عامدستور  نش  وقد هذا

 بككين مككا الفتككر  فككي الشككةرين قيككاد  قبكك  مككن معينككه فنيككه لجنككة أعدتككه الككذي الدسككتور مشككروع عطكك 

-79 فكي االسكتفتا  عطك  عكرض تكم السكابقان التشكريعيان المجطسان أقره ذلك وبعد م7341-7311

 .الشع  وأقره م79/9/7337

 ”االنتقاليكة الفتكر  وتنظكيم اليمنيكة الجمهوريكة إعكالن“ التفا  وفقا   اليمنية الجمهورية دولة قامتوقد 

 م11/7/7331 في وقع الذي

 م7331 عكام مكايو مكن والعشكرين الثكاني بتاريخ تقوم“ أن عط ( 7) الماد  في االتفا  هذا ن  وقد

 الديمقراةيكة الكيمن وجمهوريكة اليمنيكة العربيكة الجمهوريكة دولتكي بين هـ7771 شوا  14 المواف 

 فكي منهمكا لكك  الدوليكة الشخصكية فيها تذو  كامطة اندماجية وحد ( اليمني الوةن شةري) الشعبية

 تشككريعية سككطةات اليمنيككة لطجمهوريككة ويكككون. ”اليمنيككة الجمهوريككة“ يسككم  واحككد دولككي شككخ 

 .”واحد  وقضائية وتنفيذية

 أشككخا  خمسككة مككن يتكك ل  االنتقاليككة الفتككر  لمككد  لطجمهوريككة رئاسككة مجطكك  تكككوين يككتم أن وعطكك 

 االستشكاري والمجطك ( الجنكو  فكي) األعطك  الشكع  مجطك  رئاسكة لهيئكة مشكترك اجتماع ينتخبهم

 (.1م) لطرئي  ونائبا   رئيسا   له اجتماع أو  في الرئاسة مجط  ينتخ  أن وعط ( الشما  في)

 عطك ( 1) المكاد  ونصكت(. 9م) االتفكا  نفاذ تاريخ من ونص  سنتين بمد  االنتقالية الفتر  وحددت

 مكن اليمنيكة الجمهوريكة دسكتور مشكروع وعطك  عطيكه المصكادقة بمجكرد نافذا االتفا  هذا يكون“ أنه

 منظمكا   االتفكا  هكذا يعتبكر“ أنكه عطك ( 3) المكاد  ونصكت. ”والشكع  الشكورى مجطسكي مكن كك  قبك 



 فكور االنتقاليكة المرحطكة خكال  نافكذ  اليمنيكة الجمهوريكة دسكتور أحكام وتعتبر االنتقالية الفتر  لكام 

 .”االتفا  هذا أحكام مع يتعارض ال وبما السابقة الماد  في إليه أشير لما وفقا   عطيه المصادقة

 اليمنيكة الجمهوريكة إعكالن اتفكا  هكي االنتقاليكة لطفتكر  المنظمكة الدسكتورية الوثيقة كانت فقد ثم ومن

 والكذي الوثيقكة إليكه أشكارت الكذي اليمنيكة الجمهوريكة دسكتور أحككام وأيضكا   االنتقاليكة الفتر  وتنظيم

 .م7331 مايو 17 في الشةرين في والشع  الشورى مجطسا عطيه صاد 

 ( .م7337 لعام االنتقالية المرحطة) الوحد  دولة دستور -7

 فكي القكائمين النظكامين لدى مختطفتين فطسفتين بين توافقية جا ت أنها الدستور نصو  من الواض 

 .القائمة التوازن لحالة نتيجة وهي وقتئذ الشةرين

 التعدديكة إقكرار فكي تتمثك  الوليكد  الوحكد  دولة ظ  في ةرأت التي السياسية التحوالت أهم وكانت 

 محكدد  كانكت التكي االنتقاليكة الفتكر  تمديكد تكم أن حكدث قكد انه كما األحزا  تكوين وحرية السياسية

 اإلعكالن فكي جكا  لمكا وفقكا   االنتخابات إلجرا  التحضيرات استكما  عدم بسب  أشهر وستة بسنتين

 الفتككر  تمديككد بموجبككه تككم والككذي م77/77/7331 بتككاريخ الرئاسككة مجطكك  عككن الصككادر الدسككتوري

 .م7339 إبري  14 في النيابية االنتخابات أجريت حت  االنتقالية

 م7337 لعام المعد  الدستور-1

الجمهوريككة ) الدسككتورية التعككديالت م11/3/7337 بتككاريخ المنعقككد  جطسككته فككي النككوا  مجطكك  أقككر

 -:التالي النحو عط  وذلك( ماد 11) لعدد( اليمنية

 (.فقة واحد  ماد ) إلغا * ( .ماد  13) إضافة*  (.ماد 91) صيغة تعدي * 

 فكي( مكاد 797) كانكت أن بعكد( 793) التعكدي  بعكد الجمهورية اليمنية دستور مواد أصبحت وبذلك

 . م7337 دستور

 المراجع

 - م1179 مار  77 -اكتوبر  77ةربوش صحيفة  محمد د قائد .ا ن ــفي اليمالتجربة الدستورية 

 7947 العدد

 م1179ابري   11الثور  نت  اليمنية الجمهورية في الدستورية واإلعالنات الوثائ 

 جامعككة) والقككانون الشككريعة كطيككة المسككاعد العككام القككانون أسككتاذ – جبيككر حمككود عطككي مةيككع/ إعككداد

 .والتشريع اإلفتا  لقةاع القانونية الشؤون وزار  وكي (صنعا 

 الحداد رشيد/  تقريرم  17/17/1179 موقع صحيفة الوسة اليمنية الدستور معركة مراح 

 

 


