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 البحث:مخلص 

البناء الدستتتت وامل ااكةتتتتااريي ا)يفا   ي    

الدستتتتتاي  ال(يفن(يمل   اكحتدثي  دننا مي   يف(ي      

الدااستتتتي ل(ط محت  ثي ج(ن هاابس اليتتتت(استتتت  ال ي 

  ضتتام ثي ج(ن   يف( س وصتتوبتتام ورد و وا  ا   ء   

اكوهات الدستتتتتتتتتتت وا ي اتو ق ال  ديت    اا مد دق 

ستتجتاة(ي  ا اجاالت     اكوهات ضتتيفي ات داا اا

 ن يفرض اوع ثرني ثي الدستتتتتاي  والضتتتتتد ثي ادبات  

الدال الصتتت  ق او دا  ستتتاستتت    ضتتتا    م(س ةا    

ري  الونائق الدس وا ي اري  اتمراا اال حتال(د ال  

 رياات ينظم اليل ي م( ا .

  اكبحن اتال:  دنت مي ورض اكبادى  

ا الدس وا ي الراثي   الحتااون الدس وامل   دام 

ا اوام ا اثفا (يف ا اثضاث(ن ا . اثي نم  دنت 

مي البناء الدس وامل ااكةااريي الةرب(ي رييفا 

اادت   الدساي  ال(يفن(ي إوان مصوا اكيفالك 

 ال(يفن(ي الحتدميي االرصر اإلسالث .
  اكبحن الثاا :  دنت مي البناء الدس وامل  

ااكةااريي ا)يفا   ي إوان الر د اكل   اثع و وا 

الدس وا ي   الةيفال اإوان جحتبي  م1948ريي جر

 ااس ريفاا الرب  اا    ا)نوب.
  اكبحن الثالن:  دنت مي البناء الدس وامل  

ااكةااريي ا)يفا   ي ورد  (ام النظام ا)يف وامل 

   ريالم الة ر ي.
  اكبحن الراوع:  دنت مي البناء الدس وامل  

ال(يفن(ي    ااكةااريي ا)يفا   ي ورد  (ام الوجدق

 ال(يفي.

اكةااريي  ،البناء الدس واملالكلمات المفتاحية:  

 . الدساي  ال(يفن(ي، ا)يفا   ي

 

Search Summary: 

Constitutional building and public 

participation in Yemeni constitutions In 

the introduction, we talked about the 

importance of this study, not only in 

terms of its political aspect, but also in 

terms of its importance, especially after 

the emergence or the course of the recent 

constitutional waves that invaded many 

countries and these waves, within the 

strategic objectives for them, tried to 

impose a specific type Among the 

constitutions, the desires of small states 

were repelled, and with a basic aim as 

well, in which all the constitutional 

documents and all the norms and 

traditions that regulated power in them 

were ignored. 

 

 البناء الدستوري واملشاركة الجماهيرية

 )يف الدساتير اليمنية(

Constitutional building and public participation 

 ((in Yemeni constitutions)) 
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 In the first topic: I talked about some 

general constitutional principles in 

constitutional law, their objectives, 

types, concepts, and contents. Then I 

talked about constitutional building 

and popular participation as it was 

mentioned in Yemeni constitutions 

during the ages of the ancient Yemeni 

kingdoms and the Islamic era. 

 In the second topic: g talked about the 

constitutional construction and public 

participation of the monarchy and with 

the emergence of the 1948 AD 

constitutional movement in the north 

and during the British colonial era in 

the south 

 In the third topic: I talked about the 

constitutional building and public 

participation after the development 

and establishment of the republican 

system on both sides 

 In the fourth topic: I talked about the 

constitutional building and public 

participation after the course of the 

Yemeni unity system in Yemen 

Keywords: constitutional 

building, public participation, 

Yemeni constitutions 

 

 و ي البحن:

 اشكالية الدراسة، منهج الدراسة، اهلدف من الدراسة. :مقدمة تضم
 :الاكبحن ات -

ويضم هذا (( القدمية والعصر االسالمي واملشاركة اجلماهريية يف العصورالبناء الدستوري ))

 املبحث :

 مبادى دستورية عامة حول مفهوم البنية الدستورية   اام:

 البناء الدستور و املشاركة اجلماهريية يف العصور القدمية والعصر االسالمي. ناا(ام:
 القدمية.البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية يف العصور  (أ)
 البناء الدستوري و املشاركة اجلماهريية يف العصر االسالمي (ب)

 الثاا :  اكبحن -

 قبل قيام النظام اجلمهوري ويضم: البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية (( ))

 م يف الشمال.1948البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية يف عهد االمامه يف ظل حركة   اام:

 البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية يف جنوب اليمن. ناا(ام:
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 اكبحن الثالن: -

 :ويضم ن((يرالبناء الدستوري و املشاركة اجلماهريية بعد قيام النظام اجلمهوري يف الشط))
 يف الشمال. م1962سبتمرب  26البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية بعد قيام ثورة   اام:

 اجلنوب.                                                                                  يف  1963ماكتوبر  14البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية بعد قيام ثورة  ناا(ام:

 اكبحن الراوع:  -

 ويضم: ((البناء الدستوري و املشاركة اجلماهريية بعد قيام اجلمهورية اليمنية دولة الوحدة))
 البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية على صعيد رئاسة الدولة.  اام:

 البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية على صعيد االنتخابات. ناا(ا:

 النتائج و التوصيات. -

 اخلامتة. -

 اكحتدثي :

يعد موضوع البناء الدستوري واملشاركة الشعبية من املوضوعات الساخنة واحلديثة اليت يتم تداوهلا 

بني الفقهاء والكتاب عند حديثهم عن التجارب الدميقراطية يف الدول الصغرية السائرة يف ركاب 

 التطور والتقدم. 

صبح هذا املبدأ موضوعًا أد قفوملا للمشاركة اجلماهريية من دور يف تعزيز التجارب الدميقراطية 

مثارًا للنقاش بني فقهاء عديد من الدول الصغرية بل والدول الكبرية يف عاملنا الراهن عامل تبادل العلم 

ن تستقطب الدول أيضًا عامل االستقطاب والتكتالت الدولية حيث حتاول الدول الكربى أواملعرفة و

فكـار الدستورية اليت السيما يف جمال املبادئ واأل الصغرية وتسريها باالجتاه الذي خيدم مصاحلها

موال طماع حبكم االمكانيات واألسرية لتجارب تفرضها تلك الدول صاحبة النفوذ واألأجتعل منها 

قالم والكتاب الذين توظفهم كادميية والثقافية واجليوش اجلرارة من األالضخمة واملؤسسات األ

 ؛الفكري والثقايف والقانوني على كثري من البلدان والغزوفأصبح هلا القدح املعلى يف السيطرة 

 صبحت املوضوعات القانونية والدستورية يف خدمة هذا األخطبوط العاملي الكبري.أو

ذا ما كان هذا الواقع والوصف قد فرض على عديد من البلدان يف الوطن العربي التأثري والسري إو

صبح هدفًا من أهداف تلك أه القوى الكربى املعادية ويف ركاب موجة التغيري الدستوري الذي تنشد

قطار العربية تعرضت من قبل املروجني لتلك املوجة للتغيري ن دساتري األأالقوى للرضوخ ملخططاتها حبيث 

قطار العربية استبدلت دساتريها بدساتري صاغها دهاقنة الشر كما فعل ن بعض األأوالعبث بل 

ل العراق حيث مت استبدال دستور العراق الوطين بدستور مليء بأفكار ثر احتالإ))برمير(( ومن معه 

اهلدم والتدمري لوحدة العراق ونسيجه االجتماعي الواحد؛ وكما حدث يف اليمن عندما استبدل دستوره 

الوطين الذي مت االستفتاء الدستوري عليه من قبل الشعب بدستور فصلتة القوي املعادية لتطلعات شعب 
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ساتذة القانون أصبح فقهاء اليمن وأللمجتمع و لغام ويكرس التجزئة والتقسيمور مليء باألاليمن بدست

 اليت تروجها تلك املؤسسات. ؛لغامتائهني يف خضم هذه املوجات الدستورية املليئة باألكاذيب واأل

ن تفصل بينه وبني املبادئ والقيم النظرية أوقطرنا اليمنى تعرض لتلك املوجة اليت حاولت 

الدستورية اليت كرسها يف دساتريه املدونة والعرفية اليت ورثها عرب تارخيه النضالي والسياسي الطويل و

يف جمال احلرية مبعانيها املختلفة والبناء الدستوري الوطين والتمسك بالثوابت الوطنية... فهذا الشعب 

ن تبناها بعض املثقفني املعجبني أمامها السيما بعد أالعريق عندما مرت به تلك املوجة الدستورية احننى 

 ني وراء التقاليد الغربية.ثبأفكار الغرب والساسة الاله

نظمة السياسية ن التعرض للمشاركة اجلماهريية وهي مقصدنا من هذه الدراسة ومسارها يف األإ

حديث  يضاح تطور تلك املشاركة والتأصيل هلا فهي ليست عبارة عنإاملتعاقبة يف تاريخ اليمن هو بغرض 

منا هي يف صلب النهج الدميوقراطي يف بلد كان يهتم باحلرية السياسية والبناء الدستوري الذي إعابر و

 عليه. و القفزأاختطه اليمن بغرض تعزيز هذا النظام الدميوقراطي ال جتاهله 
 

 إش ال(ي الدااسي:

 ن     الدااسي يي ررض:إ

خذ بها نظام أية فيها والنظريات الدستورية اليت التجربة الدميقراطية واملشاركة اجلماهري  اام:

 .شكاالت اليت تواجه تلك التجربةبعادها على صعيد املعرفة واإلأاحلكم يف اليمن و

حاطت بهذه التجربة الدميوقراطية وجناحها يف جتاوز تلك املخاطر أاملخاطر السياسية اليت  ناا(ام:

تستهدف  ةىل حماوالت عدإنظامه وبناه الدستوري حيث تعرض النظام السياسي يف اليمن وهو يبين 

عدم مضيه يف السري حنو املشاركة اجلماهريية وتعزيزها من قبل النظم الفردية اليت حوله. ونتجت عن 

هذه الرؤية الضيقة يف الوقوف ضد املشاركة اجلماهريية احلرب اليت يشهدها اليمن اليوم بغض 

عن كل التفاصيل اليت رافقت انبثاق واستمرار تلك احلرب ومن هي القوى اليت خططت هلا  النظر

ونفذتها وتعدد املنفذين واملخططني. فما شهده اليمن من هجوم بعد عودة الوحدة اليمنية وقيام الوحدة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          املباركة يف الثاني والعشرين من مايو                                                

شكل منعطفًا خطريًا يف اجلزيرة العربية حيث رافق تلك الوحدة تغيريات دستورية واسعة يف  م1990

ور دولة الوحدة البناء الدستوري للدولة اليمنية كاملشاركة الشعبية الواسعة يف االستفتاء على دست

ثم  ،م1997و م1993وجناح تلك املشاركة الشعبية بشكل واسع ومن ثم االنتخابات الربملانية يف العام 

وانتخابات اجملالس احمللية واالستفتاء على التعديالت الدستورية  م1999االنتخابات الرئاسية يف العام 

. كل تلك املشاركات م2006عام  ثم انتخابات الرئاسة م2003وانتخابات برملان  ،م2001عام 

عداء الدميقراطية واحلرية يف التعجيل بوأد هذه أاجلماهريية على صعيد البناء الدستوري دفعت 
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حينما مت غزو  م2003التجربة يف تناغم واضح مع املخطط الكبري الذي شهده الوطن العربي عام 

 .م2011عام مريكية دارة األالعراق والفوضى اخلالقة اليت بشرت بها اإل
 

   يف(ي الدااسي :

لعل أهم ما تتميز به التجربة الدميقراطية يف اليمن رغم ما قد شابها من أخطاء أنها جتربة فريدة 

يف العامل احمليط بها يف اجلزيرة العربية واخلليج العربي حيث ترتكز على نظام سياسي دستوري 

 متجاوز كل األنظمة املوجودة حوله.

نظام اجلهور وهذه املسالة ذات أثر كبري يف حميطها الفردي األسري العشائري فهي نظام مجهوري 

 والساللي.

وهي جتربة تنهج النهج الدميقراطي الذي يعتمد على إرادة الشعب والناخبني إلدارة الدولة .. من هنا 

اليت تواجهها كان ال بد هلذه التجربة املتقدمة أن تواجه العداء اخلارجي جبانب السلبيات االعتيادية 

 داخل اجملتمع من أعداء الدميقراطية و التقدم.

إن التطبيق الفعلي لآلليات والوسائل الدميقراطية كنظام االنتخابات والنتائج الفعلية لتطبيق ذلك 

النظام سواء على صعيد الربملان والسلطة التشريعية أم على صعيد رئاسة الدولة وجتربة اجملالس احمللية 

بنظام التعددية السياسية وصدور القانون املنظم هلا والئحته التنفيذية، كل تلك املمارسات تعطي واالخذ 

 للتجربة الدميقراطية يف اليمن عمقًا أوسع من نطاقها اجلغرايف.
 

 ثن ج الدااسي : 

 إن الدراسة رغم أنها اعتمدت منهج التحليل الوصفي إال أنها ركزت على جمموعة العناصر املتفاعلة

واملرتابطة وظيفيًا مع بعضها البعض بشكل منتظم .كما ركزت على املنهج التارخيي للنظام السياسي 

 اليمين وانعكاساته يف النظام الدستوري اليمين.

فاحلديث عن البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية يف الدساتري اليمنية يعين أنه جبانب التطرق 

السياسي والقانوني والفلسفي الذي مت انتهاجه من قبل هذا النظام إىل النصوص الدستورية مبفهومها 

أو ذاك وإمنا هي حماولة لتحليل الدساتري بأنواعها املختلفة يف ظروفها التارخيية رغم ما يتطلب ذلك من 

توخي للدقة واستحضار لألبعاد السياسية والنظرية جلزء كبري من استخدام لكل املعادالت السياسية 

استخدامها من قبل هذا النظام أو ذاك وهو ما جعلنا نسلك املنهج االستقرائي الواقعي لتلك اليت مت 

 التجربة اليت مر بها اليمن وتقصي كل ما رشح عنها يف اجملال الدستوري والقانوني بشكل عام.

 ثم عرجنا على إعداد الدستور اليمين األخري ونقصد مشروع الدستور اليمين األخري وكنا نرى أن

يرتك أمر إعداده لبعض أساتذة القانون يف اليمن وهم أساتذة أكفاء وأصحاب باع طويل يف هذا اجملال، 

فهم أقدر من غريهم على حتليل شكل النظام وشكل احلكم ولديهم املعرفة بتاريخ اليمن السياسي 
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لة فأمثرت جتربتها والنظم املتعاقبة فيه، فاليمن مرت يف جتربتها السياسية و الدستورية مبخاضات طوي

املتواضعة يف اجملال السياسي الدستوري عن عدد كبري من القواعد الدستورية يف عدة دساتري بعضها 

مكتوب مدون و البعض اآلخر عريف. كما أن حتليلنا الوصفي املنهجي يهدف للوصول إىل إجياد حلول 

لفنية اليت تشكل معينًا ال ينضب للمشكلة وهي مشكلة الواقع الدستوري اليمين بأبعاده التارخيية ا

 غاص  يف أعماقه كبار كتاب القانون  الدستوري اليمنيني ووضعوا تصوراتهم للنهوض به.  
 

 ا دا ثي الدااسي :

 ذو صلة  موضوع وهو اجلماهريية( واملشاركة الدستوري )البناء املوضوع هذا دراسة من اهلدف إن

 والسياسية التنظيمية واهلياكل الدستوري فالبناء اليمن يف وتطورها  وصورها الدميقراطية مببدأ عميقة

وأيضًا  تطور من شهده وما السياسي النظام تاريخ من جزء اليمنية الدميقراطية التجربة شهدتها اليت

 األنظمة تلك يف املواطنني جذب من التجربة هذه مثلته ملا اجلوار دول حميط على التجربة تلك تأثريات

 الدميقراطي بالنظام األخذ هو فاهلدف املنشود..  تطورها يف التجربة تلك استمرت لو فيما السياسية

 النصوص نطاق يف سواء الرائد الدميقراطي النموذج من لالقرتاب اجلماهريية املشاركة أساس وتطوير

 من عنها رشح وما النصوص هذه خمرجات يف أم وتطويرها الدستورية الوثائق من عدد يف الدستورية

 ومؤسساته وآلياته اجلمهور نظام خطى املثال سبيل فعلى الدستورية واملؤسسات اهليكل يف التطور

غري  االنتخابات بنظام األخذ خالل من سواء اجلمهورية املشاركة تعميق متقدمة على طريق خطوات

 للوثائق بعد غياب طويلف احمللي احلكم نظام خالل من اجلماهريية املشاركة او العامة او املقيدة

أمر الزال  وهو نظم احلكم الفردية بالسلطة يف اليمن استبداد إبان  الدستورية، الدستورية واألنظمة

 املشاركة جمال يف كبريا تطورا اليمن يف احلكم نظام يشهد لليمن، اجملاورة احلكم أنظمة يف قائمًا

 اجلماهريية.
 

 ااال اكبحن

 اإلسالث  االرصر الحتدميي الرصوا   ا)يفا   ي ااكةاارييالدس وامل  البناء

  اكحتدثي : 

 الدس وا ي : اكبادئ: ااام

ن نتعرف على بعض املفاهيم أالبد لنا  لكي نستعرض البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية

حوته النصوص الدستورية املتعلقة باملشاركة  ستطيع أن نفهم مانواملبادئ الدستورية العامة حتى 

ي نظام أاجلماهريية وكيفية تفعيل دورها يف املؤسسات الدستورية وهي مسألة تتعلق مبدى جدية 

عن النظام السياسي  رساء الدعائم الدميقراطية وهذا هو اهلدف من حديثنًاإسياسي و توجهه اجلاد حنو 

 هلا على النحو التالي : وسنعرض؛ يف اليمن وجتربته الدميقراطية
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 ةرو نا الدميحتراط(ي :   ا)يفا   ي ااكةااريي الدس وامل البناء

 : كما يلي ومصطلحات وما حيمله من معاٍن الدستور على نتعرف أن لنا البد البدء يف

 . 1والتكوين اإلذن والرتخيص معنى تفيد كما القاعدة أو األساس تعين الدستور كلمة : الدستور -

وهناك  . القاعدة أو األساس بها قصد و العربية اللغة يف استخدامها شاع األصل فارسية كلمه وهي

 . العراق ومثاهلا الدستور كلمه عن بدال األساس القانون عبارة تستخدم العربية الدول بعض

القانون  إجنلرتا تعريف يف الدستوري الفقه الفقه سيما بعض حياول: الدستوري القانون -

 موضوعاتها فتشمل تكوينها الدولة وتنظيم أسس حتدد اليت القواعد جمموعة انها فعرفها  اللغوي،

 القانون فإن وعليه ،اإلدارية والقضائية السلطات تنظيم يف الدولة وكذلك العليا السلطات تنظيم

يف  واملدونمعني  ويف وقت دولة ما يف  الكائن فعاًلالدستور  هو للمدلول الكلي يكون  الدستوري

 وثيقه مكتوبة .

 هلا اليت املوضوعات كل جيمع الذي أما القانون الدستوري وفقًا للمدلول املوضوعي فهو

 يف العادية أو القوانني يف أو الوثيقة الدستورية واردة يفكانت  إذا عما بصرف النظردستورية،   طبيعة

 أساس ألنه شانًا وأرفعها مكانه الدولة قوانني أمسى الدستوري يعد القانوناألعراف الدستورية حيث 

يوضح  السمو وهوالقانون مكان  فروع من لغريه بالنسبة يتبوأ فهو وبالتالي الدولة يف تنظيم كل

أم  مجهورية هي هل احلكومة شكل يتناول االحتاد كماشكل الدولة احتادية أو بسيطة ونوع 

 ملكية.

تنظم  القانونية اليت القواعد به وقصدوا العراق الفقهاء يفاصطالح استخدمه  وهو: األساس القانون -

تسنه  القوانني النوع من وهذا بطبيعتها دستوريه موضوعات تعاجل الدولة ألنها يف احلكم شؤون

 2بذلك يلزمها دستوري نص على بناء تسنه وقد العادية للقوانني تلقائيًا كسنها التشريعية السلطات

 

 

                                                             

ط، 6أنظر: األستاذ الدكتور مطهر اسماعيل العزي : المبادئ الدستورية العامة والنظام الدستوري في الجمهورية اليمنية  1
 .11-9م ص 2011مكتبة ومركز الصادق للطباعة والنشر والتوزيع صنعاء، 

 .16-13المصدر السابق ، ص  2
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 اهليئات اتباع به املكتوب واملراد الدستور جانب القواعد اليت تنشأ إىل جمموعة وهو: الدستوري العرف -

 بوجوب اجلماعة وإحساس معارضة دون الدستورية املوضوعات صدد يف معينة وتقاليد احلاكمة عادات

 .االتباع واجبة ملزمة قاعدة صارت لكونها تلك العادات احرتام

 دستور تكون أنها لدرجة عرفية الدولة يف الدستورية القواعد معظم تكون أن وهو: العريف الدستور -

 . سابقًا اليمنية العربية اجلمهورية يف احلال هو كما التارخيية السوابق و العادات من وتستمد الدولة

 وضعه متلك اليت املختصة السلطة طريق عن املكتوب الدستور ينشأ : الدستورية والوثيقة الدستور -

 وبني الدستور تضع اليت التأسيسية السلطة: بني نفرق وهنا( األصلية التأسيسية السلطةبـ)  وتسمى

 : املنشاة التأسيسية السلطة

 متامًا البالد خالية تكون فيه يف وقت الدستور  بوضع  تتدخل وهي خاصة  نصوص  تنظمها مل  :ماتاىل

 . هلا دستور وضع ويراد حديثًا وليدة الدولة وتكون نافذ دستور من

 نصــوص من اختصــاصــاتها  هلا تثبت إذ العكس على وهي املنشــأة التأســيســية  الســلطة وهي :االثاا(ي

 3 حمددة اختصاصاتها تكون وبالتالي نافذه و قائمة دستورية

 املدلول الشكلي للقانون الدستور: -

إن املقصود وباملعنى الشكلي للقانون الدستوري هو تلك القواعد اليت حتتويها الوثيقة املعروفة 

بالدستور، وبذلك فإن الدستور مبعناه الشكلي يكون هو الدستور الكائن فعاًل يف دولة ما ويف وقت 

شرح وتفسري  معني و املدّون يف وثيقة مكتوبة ، ولذلك فإن احلديث عن دراسة البناء الدستوري هو

 نصوص الدستور وأحكامه وبنوده

 .4)) وهو ما يطلق عليه قانون الدستور((

 طبيعة هلا اليت املوضوعات كل جيمع الذي املدلول هو به املقصود :الدستوري للقانون املوضوعي املدلول

 يف أوعادية  قوانني يف كانت الدستورية أم الوثيقة واردة يف كانت إذا النظر عمادستورية بصرف 

 دستورية. أعراف

م منها كذلك حيث يعد وما ال بطبيعتها دستورية تعد اليت املوضوعات بشأن الفقهاء اختلف وقد

  يكفل الذي احلر، أنه السياسي دعاة النظام بعضهم يرى

                                                             

 ، دار النهضة بالقاهرة، مطبعة عين شمسم1970ُأنظر الدكتور: رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري ،  3
 .96، ص 
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 شؤون بتنظيم يعين الذي القانون ذلك هو حينئذويكون القانون الدستوري ،احلقوق واحلريات العامة

 وواجباتهم. وحرياتهم األفراد حقوق العامة واختصاصها ويوضح السلطات الدولة ويبنياحلكم يف 

من القانون العام الفرع  أنه ذلكالقانون الدستوري على  تعريف يف أن قسمًا منهم ذهب جند بينما

 السلطة التشريعية واختصاصاتها  تكوين خاصه وبصفةالدولة  يف احلكم شؤون ينظمالداخلي 

 تتعلق اليت تلك ها بأنهاتبطبيع ةاملسائل الدستوري نطاق حيددون أنهم أيالسلطات، منوعالقتها بغريها 

 الثالث بسلطاتها احلكومة يعين بدراسة الذي هويرى أنه  من ومثة .الدولة يف احلكم بنظام

 5.الفقه يف الغالب الرأي األرجح على والقضائية،وهو والتنفيذية التشريعية

 النصوص حديثنا ينصب على ألن الدستورية املصطلحات نستعرض تلك أن الضروري من وكان

الدستور اليمين  تارخيية طويلة ومر مراحل وحقب اليمنية عرب الوثائق الدستورية يف الواردة الدستورية

 املراحل. تلك للدستور عرب الصور من بعديد

 

 الرصوا الحتدميي االرصر ااسالث :ناا(ام: البناء الدس وامل ااكةااريي ا)يفا   ي  وان 

شكال اليت اختذها عرب مراحل التطور السياسي الذي شهدته األنظمة البناء الدستوري واأل

: حيث عرفت اليمن أنواع متعددة م1948أبان العصر االسالمي ومرورا بعصر االئمة وحركة  السياسية

وضع   العصور القدمية حيثيف والدساتري املكتوبة من الدساتري منها الدساتري العرفية

يف جماالت متعددة منها ما يتعلق بتنظيم  الدولة املنظمة لشؤون القانونية من القواعد عديد اليمنيون

دورًا  كان هلا نهاأال إ تلك القواعد ةمتعددة فيها ورغم بساط امور الدولة ذاتها ومنها ما يتعلق بقطاعات

 ادارتها. وكيفيه الدولة عجله يف تسيري كبريا

عرفت املمالك اليمنية القدمية كسبأ ومحري  ،نه يف مرحله املمالك اليمنية القدميةأميكن القول 

دارة الدولة بقدر إوسان وحضرموت قدرًا من املشاركة اجلماهريية يف شؤون احلكم وأوريدان وقتبان و

آنذاك يف قصة النيب  ورد القران الكريم منوذجا ألنظمة احلكم اليت كانت قائمةأمتواضع، وقد 

مبا يؤكد تلك املشاركة حني استشارات املشاركني معها يف تلك  سليمان واهلدهد وامللكة بلقيس

 ونعرض البناء الدستوري واملشاركة اجلماهريية فيها على النحو التالي: املؤسسة

 

                                                             

يذهب الى ذلك أستاذنا الدكتور مطهر محمد اسماعيل العزي في كتابة: المبادئ الدستورية العامة لألنظمة السياسية  5
. والدكتور عبد الحميد متولي: في مؤلفه القانون الدستوري واألنظمة 17-16مشرع اليمني منها،  ص المعاصرة، موقف ال

 1980. وكذلك  الدكتور سعد عصفور، القانون الدستوري واألنظمة السياسية،  69م، ص 1976 -م 1975السياسية 
 .26م، ص
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 يف احلكم نظام أن رغم : القدمية اليمنية املماليك ظل يف اجلماهريية واملشاركة الدستوري البناء (أ) 

 املؤسسات بعض ووجود الشعبية املشاركة قدرًا من إال أنه عرفملكيًا   كان القدمية اليمنية املمالك

 : اجملالس اآلتية  توجد كانت النظم تلك ظل يف أنه جند احملدودة حيث االختصاصات التمثيلية ذات

  .من ويتكون 6()مزود عليه يطلق كان : االستشاري اجمللس (1)

  الدين. رجال -

 رؤساء القبائل. -

 املوظفني. -

 املدن. جمالس أعضاء -

الشرائح االجتماعية  وكانت تلكللمجلس؛  جلسات النعقاد توجيه الدعوة يتوىل الذي هو امللك وكان

 كانوا الدين فرجال .. التارخيية املرحلة أوساط اجملتمع يف تلك يف كبري تأثري ذات منها يتكون اليت

 الفئات وتلك  فئاتهم، القبائل واملوظفني مبختلف رؤساء جند وجبانبهم . الثراء الواسعة الطبقات من

الدولة وذات تأثري اجتماعي كبري حبكم موقعها االجتماعي واملالي وماهلا من هيمنة  تدير اليت هي

 داخل الدولة.

 ااس ةاامل ا م: اجمللط  مضاء او (اا (1

 . الكنيسة طريق عن اختيارهم يتم و : الدين رجال -

 املتبع قبليًا. النظام حبسب قبائلهم طريق عن اختيارهم يتم هؤالء : القبائل رؤساء -

 . هبئاتهم االدارية طريق عن اختيارهم ويتم : املوظفني -

 . املدن طريق عن اختيارهم يتم هؤالء : املدن جملس أعضاء -

 التالي النحو على وهي (: )مزود اجمللس صالحيات : 

 . والسلم احلرب امور يف النظر -أ

 ما أمر بشأن اجمللس يتخذها اليت القرارات تعرض حيث الدولة تواجهها اليت املشكالت يف النظر -ب

 يف  السيما( )مزود اجمللس اختذها يف القرارات اليت املدن لبيان رأيها اجملالس القبلية وجمالس بقيه على

 القبيلة سيد على الواجب من اجمللس كان اختذها القرارات اليت تلك أقرت ما فإذا . أمور الضرائب

 . املدن جمالس مسؤولي خيص ما يف احلال قبيلته وكذلك  جملس خالل تنفيذها من

                                                             

لعربية اليمنية. رسالة ماجستير قدمت الى جامعة بغداد، أنظر: عبدهللا سعيد الكانده، التطور الدستوري في الجمهورية ا 6
 .22م، ص 1980العراق 
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 تلك إعاده يتم ومعارضتها فإنه (مزود(اجمللس قرارات على اجملالس تلك موافقة عدم حاله ويف 

 اجمللس تضم هذا يف أن املشاركة اجلماهريية فيها فنجدالنظر  إلعادة (مزود( اجمللس إىل القرارات

 . املدن وجمالس القبلية اجملالس جهة وأعضاء من وموظفني الدين رجال : من كل

 املشكالت اليت كافه يف القرارات اختاذ يف تشريعية صالحيات هي :( صالحيات اجمللس )مزود

 املدن. واإلشرافوجمالس  القبائل جمالس حل مسؤولية امللك ويتوىل باسم قوانني الدولة وإصدار تواجهها

عليهم  احملكوم عن العام العفو إصدار يتوىل اخلاصة باألرض وكذلك القوانني تطبيق على  والرقابة

 .والسلم احلرب جمال يف سياديه قرارات واختاذ

 جبااب يوهد ا  ا (ئات ال ةتتتتتتتتتتر ر(ي اك رددق     متث  الحتبائ   الط رياات : الحتبائ   لط (2

 الحتبائ  م( ا ال ةر ر(ي ايةااك الوو(في كيفااسي ااس ةاامل اجمللط

 اخلارجية أو الرغبة البالد بسياسه  تتصل مسائل تظهر عندما القبائل جمالس جتتمع : اختصاصاتها 

  االقتصادي للدولة. النظام على شامل تغيري ادخال يف

 ا  م . الرام   الرابتيفي ثريني    اه يفامايس اتملى الحتبل  اجمللط  رحتد : اتملى الحتبل  اجمللط (3

 . الرةائر اؤساء ري  ثي او (اا 

 . 7 اكيادمل اجمللط  رااات مل( ا يررض واكدن وابي  الط ا   : اكدن  الط (4

 وبعد االسالم اليمن اهل اعتناق بعد االسالمي: العصر يف اجلماهريية املشاركة و الدستوري البناء (ب)

 املراحل حيت احلقبة هذا واستمرت بوحدته اليمن اإلسالمية احتفظ اخلالفة من جزءا أصبحوا أن

 . االسالمي السياسي النظام من جزءًا كانت حيث األخرية من الدولة االسالمية

اإلسـالمي   السـياسـي   النظام يف املوجودة التشـريعية  السـلطة  نفسـها  هي التشـريعية  السـلطة  صـعيد  فعلى

 : التنفيذية السلطة صعيد على أما

 عماله يف إىل الرسول وعهد عماالت عشر اىل اليمن )صلى اهلل وعليه وسلم( قسم الرسول عهد ففي

 .االحكاموالصيام واحلج وسائر  والزكاة الصالة الشريعة يف  ملعاني جامعة عهودًا اليمن

 خماليف ثالثة اىل اليمن العباسيني قسم هم وبعد األمويني الراشدين واخللفاء اخللفاء  عهد ويف

 . حضرموت خمالف و اجلند خمالف و صنعاء خمالف : وهي

                                                             

 .13-12م، ص1969انظر الدكتور حسن سليمان محمود: تاريخ اليمن السياسي في العصر اإلسالمي، بغداد 7
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 الدويالت وقياماىل التمزق تعرضت اليمن  عهدها أواخر  8العباسية الدولة جسم االنهيار يف دب وعندما

 . اخل.. الصليحية و الرسولية الدولة و الزيديني االئمة ودولة زياد بين كدولة فيهاالضعيفة املتناحرة 

م 1984نالثام: البناء الدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وامل ااكةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااريي ا)يفا   ي   و  اظام اإلثاثي او وا جرريي   

 الدس وا ي:

 إصالحية حركة وهي ((األحرار اليمن))حركة مسرح على ظهرت االربعينيات مطلع مع

شعاراتها أهم  من متعددة وكان طبقيه أصول إىل تعود خمتلفة سياسية فئات تقودها كانت  شعبية

واستبداله االستبدادي الفردي  احلكمالدين ذلك  محيد حييى اإلمام حكم ختليص الشعب من

 اإلمام اغتيال يف احلركة اإلسالمي وجنحت الدين ومبادئ الدستور إىل شعيب يستند شوروي حبكم 

 احلركة به نادت الذي املقدسامليثاق الوطين  واحلكم مبوجب السلطة على واالستيالء حييى

 واد إىل أدت واخلارجية الداخلية أن العواملأسابيع إال  ثالثة ملدة احلكم يف احلركة واستمرت

 الذي  املذهيب الطائفي الدين عباءة املرتدي الطاغية أسطورة احلاكم حطمت رغم أنها  احلركة

الذي استطاع  أمحد األمري ابنه بعده السلطة وتسلم .اليمين الشعب حق يف اجلرائم أبشع مارس بامسها

وحتى  م1948 شباط بالتعاون مع جهات خارجية عودة النظام امللكي واستمر يف احلكم منذ

 امامًا البدر نفسه حممد ابنه أعلن اغتياله حماولة جراء متأثرًا جبراحه وفاته وبعد م19/9/1962

 اليت 1962سبتمرب عام من والعشرين السادس ثورة تفجرت حيث طويال يستمر مل شرعيا ولكنه

 الشطر يف امللكي للنظام نهاية وضعت و اجلمهوري النظام أعلنت و برمته امللكي بالنظام اطاحت

 اململكة أقام حني «اهلادي»بـ امللقب «الرسي» القاسم بن احلسني بن حييى اإلمام أسسه الذي الشمالي

 واعتمدت. لرئاسة الدولة بنا، ، كماأمر العرفية بعض القواعدعلى  حينها واعتمد اليمنية املتوكلية

 أسرة احلكم احتكرت وباألخري معينة أسر على و معينة طائفة قبل احلكم من على القواعد تلك

. عليه باعتمادهم األسر تلك أفراد تبجح طاملا الذي العقد و احلل أهل جملس قواعد وأهملت واحدة

 الضباط من جماميع ذلك  التنظيم الذي ضم الثورة تفجري شرف األحرار الضباط لتنظيم كان وقد

 . السياسية الفئات خمتلف من القوميني األحرار

 انصافا م62 عام سبتمرب من والعشرين السادس ثورة يف الدخول قبل تتعرض هنا أن لزامًا علينا وكان 

 حيث من جديد شوروي سياسي لنظام تصورات من م1948طرحته حركة  ما إىل نتعرض أن للحقيقة

 املقدس الوطين ميثاقها يف جاء ما و بها نادت اليت املبادي و عليها الغالب الطابع

 هلا كان جتربة يف اجلماهريية املشاركة و الدستوري للبناء أساسية عناصر تشكل بوصفها

 . فيها حكمت اليت املدة قلة رغم السياسي الواقع صعيد على صداها

 

                                                             

 .52م، ص 1970انظر: سلطان احمد عمر: نظرة في تطور المجتمع اليمني، دار الطليعه، بيروت  8
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 :الثاا  اكبحن

 ال(يفي ا  مشال   م1948جرريي  و  ا   ااثاثي م د   ا)يفا   ي ااكةااريي الدس وامل البناء

 ال(يفي: هنوب   احل م الفرد ي ا اظيفي الرب  اا  ااس ريفاا اهود و 

م 1948 حركة وأبان بروز األئمه عهد يف اجلماهريية واملشاركة  الدستوري البناء  : اا 

 املركزية الدولة ضعفت أن بعد اهلجري الثالث القرن منذ اليمن الزيديون األئمة حكم الدستورية:

 احلريات كل من اليمنيون املواطنون حرم حكم األئمة مرحلة ويف عهدها أواخر اخلالفة العباسية يف 

 القواعد بعض تنظم السلطة وإمنا  وثائق مثة تكن فلم للسلطة املنظمة الوثائق أماالسياسية واملدنية 

 وموافقة الدولة رئاسة تولي بشأن الزيدي املذهب يف عليها التعارف مت قواعد من املستمدة العرفية

 من احلكم نظام حتول حيث تقريبا معدومة الوثائق تلك كانت وبالتالي العقد و احلل ألهل شكلية

 احلياة واقتصرت الدولة شؤون يف مشاركة آية من اجلماهري فيه حرمت مستبد ملكي إىل إمامي

املرحلة  هذه يف وظهرت الطائفي. الطابع ذات أو للسلطة املنظمة القواعد العرفية بعضعلى  الدستورية

 بين دولة ظهور من املرحلة هذه اليمنية ويف األراضي أغلب إىل نفوذها زياد وامتد بيناليمن دولة  يف

 يف  الزيديني األئمة دولةهلم ومنها  منافسة أخرى دول قيام إىل سياسية أدت حركات زياد ظهرت

تسلم  أن ولكن بعداليمن  التمدد العثماني إىل كانم 1517 عام يف و. اخرى دويالت صعدة جبانب 

 يف تركيا كانت األتراك الذين كانوا يف وضع سيء حيث  مع حرب يف اإلمامة دخليى حي اإلمام

 تركيا توقيع األتراك بعد عن اليمن رمسيًا األتراك واستقل اجليش اليمين فهزم املريض الرجل وضع

العاملية األوىل  احلرب بعد إال مستقلة كدولة باليمن االعرتاف يتم ملولكن م 1911 عام معاهده دعان

 .9العثمانية الدولة أثر سقوط

 : للحركة الغالب الطابع

 : أنها اإلمام نظام من للتخلص اليت جرى تنفيذها م1948 حركة أي احلركة على الغالب الطابع كان

 الشعب  هو فيها السلطات  مصدر  وبأن مصدر السلطات   األمة بأن تؤمن دميقراطية دستورية  حركة( أ)

 . دميقراطي نيابي وطين حكم إقامة على وتعمل

 . فيها ظهرت اليت الدستورية املوجات و الغربية اجملتمعات يف وجدت اليت باحلركات متأثرة وهي

 هو الشعب وأن نوابه طريق عن التشريع حق وحده فلة الشعب مصدرها يكون السلطات كل أن( ب)

 . بشقيها جملس الوزراء ورئاسة الدولة التنفيذية السلطة خيتار الذي

                                                             

 .497-495، ال يوجد دار نشرم، ص 1963تكوين اليمن الحديث، القاهرة  السيد مصطفى سالم: انظر  9
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 الفكر حبرية  اجلماعات والكل ينعم و األفراد و للشعب الكاملة احلرية حتقيق على أكدت( ج)

 . سائله و بشتى التعبري حرية و االجتماع وحرية

 بها يتمتع كان اليت الدينية أو االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أكانت سواء االمتيازات ألغت( د)

 وال متت لصاحل احلق إىل متت ال اعتبارات إىل استنادًا اجملتمع افراد بقية حساب على اليمنيني بعض

 . واألحقاد االمتيازات حمل اليمنيني بني املودة و االخوة إحالل على احلركة وتعمل. بشيء الوطن

 العهود تلك سلبته ما كل استريداد و احلقوق و الفرص مجيع يف التامة املساواة حتقيق على تعمل( ه)

 . حقه حٍق ذي كل إعطاء و حقوق من املظلمة

 وتعمل. الشعب أبناء بني رباط أقوى هي الوطنية رابطته وبأن اليمنيني جلميع ملك اليمن بأن تؤمن( و)

 الشعب أبناء بني االنسجام لتحقيق وتسعى. القبلي الساللي و املذهيب التعصب على القضاء على

 .10كافة

 مصدر األمة أن فيه تؤكد نيابي دميقراطي وطين حكم إقامة إىل تسعى فاحلركة كانت

 واجتماعيًا ثقافيًا الشعب مبستوى النهوض إىل وتسعى نوابها خالل من التشريع حق وحدها وهلا السلطات

 اليت الرابطة أن تؤكد و كافة الشعب طوائف بني االمتيازات إلغاء إىل وتسعى اقتصاديًا و صحيًا و

 على األحقاد اليت اعتمدت وإنهاء الوطنية الرابطة هي مجيعًا اليمين الشعب أبناء بني جتمع أن جيب

 الطائفية. الروابط

اليمنيني  بعض وجود نتيجة الفرنسية الثورة طرحتها اليت املبادئ مبعظم احلركة تأثر نالحظ وهنا

 الثورة. تلك افكار مبروجي متأثرين وكانوا الذين والعرب الذين ناصروا احلركة

 : و ا  اادت ال  الدس وا ي اكبادئ

ــل مببدأ احلركة نادت ــلطات، بني الفصـــ ــلطة رغم أنها جعلت الســـ ــعة التنفيذية الســـ ــلطة خاضـــ  للســـ

  :بـ طالبت الشعبية حيث املشاركة مبدأ على واكدت 11 التشريعية

  .«امليثاق من 8 املادة» أمامه مسؤوله احلكومة تكون «شورى جملس» تشكيل •

 يكون احلكومة عمل سري  على مشرفة  وطنية جبهه تشكيل  و. الشعب  أبناء من حكومة تشكيل  •

  .القاهرة أو عدن مقرها

                                                             

 .169 -167ص ،م1956انظر: السيد أحمد السقاف:أانا عائد من اليمن، بيروت ، اليوجد دار نشر، 10
 .24-20الدكتور عبدهللا سعيد الكانده، المصدر السابق،ص 11



210 

 

 

 210 

    )يف الدساتير اليمنية(     البناء الدستوري واملشاركة الجماهيرية

 أ.م.د/ عبدهللا سعيد الكانده                                                                                       
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد40) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

 . «امليثاق من 11 املادة» احلكومية املراكز عن األمراء ابتعاد •

 أي للـدولـة   القـديم  الطـابع  على حيـث أبقى  املقـدس  الوطين امليثـاق  الرتاجع يفبعض  نالحظ وهنـا 

 وحددت بالشـــورى بالدســـتور بالتقيد ألزم أنه غري شـــرعيًا إمامًا الوزير عبداهلل بويع حيث اإلمامه نظام

 : وهي امليثاق من« 2» املادة يف اإلمام اختصاصات

 . الشرعية األحكام ومجيع يف الدولة املراسيم مجيع إصدار -

 . عليها توقيعه و موافقته بعد إال معاهدة أو اتفاقية أي نفاذ عدم -

 واالصــالح الكفاءة أهل قبل من للبالد دســتور وضــع يف الشــعب مشــاركه على امليثاق نص كما

 اجلمعية إىل ليحيله اإلمام إىل ترفعه الدســــــتور مشــــــروع اللجنة تضــــــع أن وبعد « 4املادة» عماًل و علمًا

 ثم. باألكثرية املناقشــة  بعد مادة كل على التصــديق  ويتم مادة مادة فيه النظر و ملناقشــته  التأســيســية  

ــية  اجلمعية إىل يعيده أن يف احلق لإلمام و عليه لالطالع أخرى مرة يعرض ــيسـ  رأى إذا أخرى مرة التأسـ

 امليثاق ونص« 5» املادة التنفيذ واجب يصـــــــــــبح أخرى مرة اجلمعية إليه ترفعه أن وبعد. نقص أوجه فيه

 الباقني« 6املادة» الشورى  جملس أعضاء  األساسيني    التأسيسية    اجلمعية أعضاء  ضمن  يكون أن على

ــع االنتخاب حال ويف. االنتخاب طريق عن أو التعيني طريق عن أما  حالة يف أما. لالنتخابات قانون يوضــــ

 . 12التعيني شروط و ضوابط وضع و اإلمام مع بالتعاون باختيارهم اجمللس فيقوم التعيني

 : م1948 حركة مطاليب

 . امليثاق من« 8املادة» أمامه مسؤوله احلكومة تكون شورى جملس تشكيل( 1

  احلكومة. عمل سري على مشرفة وطنية جبهه تشكيل و الشعب أبناء من حكومة تشكيل( 2

 امليثاق. من« 11 املادة» احلكومية املراكز عن األمراء ابتعاد( 3

 . القاهرة أو عدن مقرها يكون احلكومة سري على مشرفه وطنية جبهه تشكيل( 4

ــرعيًا إماما الوزير عبداهلل بويع احلركة جناح وبعد  أنه غري اإلمامي الطابع على أبقت احلركة ألن شـــ

 قبل من للبالد دستور  وضع  يف الشعب  مشاركه  على امليثاق ونص. الشورى  و بالدستور  بالتقيد ألزم

                                                             
« أضواء على طريق اليمنيين من وراء األسوار»انظر: المناقشة السياسية لمجموعة السياسيين اليمنيين في كتيب  12

 .12-11م، 1963القاهرة، اليوجد دار نشر 
 ( وهي :2وحددت اختصاصات اإلمام في المادة ) 

 إصدار جميع مراسيم الدولة وجميع األحكام الشرعية. -1
 إالبعد موافقته و توقيعه عليها.عدم نفاذ أيه معاهدة  -2
 يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين األجانب. -3
 اإلشراف على مجلس الشورى ومجلس الوزراء. -4
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 ُيرفع الدســتور  مشــروع  اللجنة تضــع  أن وبعد امليثاق من« 4» املادة وعماًل علمًا واإلصــالح  الكفاءة أهل

 مادة كل على التصديق  ويتم مادة مادة فيه النظر و ملناقشتة  التأسيسية    اجلمعية إىل ليحيله اإلمام إىل

 اجلمعية إىل يعيده أن يف احلق ولإلمام. عليه لالطالع على أخرى مرة يعرض ثم باألكثرية املناقشة  بعد

ــية  ــيســـ ــبح أخرى مرة اجلمعية إليه ترفعه أن وبعد نقص أوجه فيه رأي إذا أخرى مرة التأســـ  واجب يصـــ

 جملس أعضاء  األصليني  التأسيسية    اللجنة أعضاء  ضمن  يكون أن على امليثاق ونص«. 5املادة» التنفيذ

 قانون يوضـــــــــع االنتخاب حال ويف االنتخاب طريق عن أو التعيني طريق عن أم والباقني«6م» الشـــــــــورى

ــع اإلمام مع بالتعاون باختيارهم اجمللس فيقوم التعيني حالة يف أما لالنتخابات ــوابط ووضـــ  شـــــروط ضـــ

  13للتعيني

 و الربيطاني االســــتعمار وجود ظل يف اليمن جنوب يف اجلماهريية واملشــــاركة الدســــتوري البناء -ثانياً 

 . الفردية احلكم أنظمة

 ومستعمرة عسكرية قاعدة منها بريطانيا واختذت ،م1839 الربيطاني للحكم عدن خضعت: عدن (1

 وجود مع محاية مبعاهدات السالطني بني موزعة كانت اليت احملافظات بقية ربطت بينما هلا،

 . فيها هلا حملية قوات

 املواطنني حلقوق وتعرضت  فيها السلطات  تنظم نصوصاً    احتوت قوانني عدة عدن يف صدرت  وقد

 : القوانني هذه ومن

 م1935 لعام اهلندية احلكومة قانون مبوجب الصــــادر م1958 -1936 عام عدن مســــتعمرة قانون

 الذي  اليوم حتديد   القانون  هذا  يف مت أنه  اهلندية   احلكومة  قانون  من« 288» املادة  يف جاء  حيث 

ــدار امللك جالله فيه يقوم ــريعي اجمللس بواســـطة قرار بإصـ ــتعمرة يعلن الذي اليوم بتعيني التشـ  مسـ

 من« 311» البند من اخلامســــــــة للفقرة وتطبيقًا. اهلند يف الربيطانية املســــــــتعمرات من جزءًا عدن

«  309» البند من« 1» الفقرة يف الواردة للنصــــوص وفقًا أعاله إليه املشــــار اهلندية احلكومة قانون

 اجمللس بواســـطة املذكور القرار بإصـــدار أمر قد أنه يعلن امللك جاللة فإن ملا ســـبق وتطبيقًا منه،

ــريعي ــتعمرة يعلن الذي اليوم لتعيني التشـ ــتعمرات من جزءًا عدن مسـ ــتخدمًا الربيطانية املسـ  يف مسـ

 القرار ذلك إصدار  أعلن اخلاص اجمللس استشار   أن وبعد الشأن  ذلك يف له املخولة السلطات  ذلك

 : يتم القانون هذا ومبوجب عدن، مستعمرة بقانون

 : عدن حمافظ( أ) 

                                                             

 اإلشراف على جميع أموال الدولة ومناقشة أعمال أي شخص ذي عالقة بها. -5

 . 30-26الدكتور عبدهللا سعيد الكانده ، المصدر السابق ص  13
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 املستعمرة وحيكم عدن مستعمرة شؤون إدارة يتوىل الذي العام القائد يعد وهو لعدن حمافظ تعيني -

 من متكن اليت الصالحيات بكافة فيفوض انتدابه أو تفويضه ويتم 14امللك مقام ويقوم بأكملها

 جبانب« 2» اخلارجية وزير بواسطة يوجهها أو امللك يصدرها اليت األوامر لتطبيق األعمال مجيع اجناز

 يعني أن« 3» الرمسية الطقوس و املراسيم مجيع بإجراء ويقوم« 4» التشريعي اجمللس قرارات إصدار

 والطاعة الوالء ميني بأداء ويقوم« 5» قاِض حضور يف ونشرها أمساءهم ويعلن احلكومة أعضاء مجيع

  .القانون حددها اللجنة اليت تتواله املنصب شغور هذا حالة ويف التشريعي اجمللس أعضاء أمام

 : هناك احملافظ وجبانب -

 القضاة مجيع يعّين أن للمحافظ وجيوز باملستعمرة االدارية الشؤون يتولون حكوميني موظفني 

 يعمل موظف أي يوقف أو يفصل أن للمحافظ وجيوز. امللك عن نيابة الدولة موظفي من وغريهم

 العقارية. األراضي متليك أو مبنح يقوم وأن وظيفة أي يف

o األول للبند وفقًا التنفيذي اجمللس على عرضها جيب اليت القضايا من قضية أي عرض عند للمحافظ 

 حيقق ذلك أن رأى إذا املذكور اجمللس إليه وصل ملا خمالفًا قرارًا يتخذ أن املذكور القانون من

 خمالف أي قرار  عن ممكن وقت أقرب يف اخلارجية وزير إبالغ عليه احلالة هذه ويف عامة مصلحة

 . التشريعي اجمللس اختذه ملا

o قوانني إصدار يف باحلق بعده من وخلفائه ووريثه عهده ولولي لنفسه بريطانيا ملك جاللة احتفظ 

 امللك جملس استشارة بعد احلكومة أعضاء تعيني يف واحلق املستعمرة، يف السالم و األمن حلفظ

 يف للنظر الصالحية مطلقة حمكمة تأسيس مت بالقضاء، يتعلق أما ما «13م» ذلك حول اخلاص

 «. 15م»العليا  احملكمة عليها يطلق: واجلنائية  املدنية القضايا

o قانون ويقصد»للدستور  املمنوحة والسلطات الصالحيات أن «2 فقرة15م» يف القانون وأشار 

 اهليئة قبل من القانون هذا تعديل مت إذا أو الزمن مبرور تسقط العليا وللمحكمة «املستعمرة

 .للمستعمرة التشريعية

 :القضاء -
 .احملكمة تلك إىل صالحياتها نقل بالتالي العليا يف احمللية احملاكم أو املدنية احملاكم دمج مت

 التشريعات فإن القانون هذا تطرأ على قد تعديالت أي بأن منه« 16م» املادة يف القانون وأشار -

 املستعمرة وينطبق القانون يف قوة هلا اليت القرارات من وغريها والتنظيمات واللوائحواملراسيم 

 أوامر وختضع ألي اإللغاء أو للتعديل ختضع القوانني فإنها غريها من على ينطبق ما عليها

                                                             

 .28 -22، ص  2003مد طربوش، الوثائق الدستورية اليمنية ، مكتب العروة الوثقى، تعز، أ.د/ قائد مح 14
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 اهليئة قوانني تصدرها بأي كذلك تتأثراخلاص  امللك بواسطة جملسيصدرها جالله 

 . املستعمرة يف التشريعية

 «. 17م» املفعول سارية تظل احملدد اليوم قبل املستعمرة يف الصادرة القوانني أن كما -

 الشعبية املشاركة عن احلديث ال ميكن أجنيب مستعمر وجود ظل يف طبعًا: الشعبية  املشاركة

 فلقد. املشاركة وسائل من فيه تيسر وما الواقع ذلك استعراض بصدد حنن ولكن مجاهريية ومؤسسات

 وقائدها عدن مستعمرة حلاكم واملوجهة وتوقيعه امللك جاللة من بأمر الصادرة امللكية القرارات حتدثت

 على كاإلشراف املستعمرة أمور تنظيم حول املقررات بعض عن م1937 مارس الثالث من بتاريخ العام

 .النائب أعمال أداء وكيفية احملاكم يف اليمني أداء

 :التالي النحو وعلى للمستعمرة التنفيذي اجمللس تكوين عن القرارات حتديث مت: التنفيذي  اجمللس

 .امللك جاللة قرار وحسب األعضاء من معني عدد من عدن ملستعمرة التنفيذي اجمللس يتكون

 .املستعمرة يف املوجودة امللكية النظامية القوات رئيس قبل من ترشيح حيمل مدني موظف أي

 املوظف املالية، وزير العام، النائب الوزراء، رئيس: اآلتية املناصب يشغلون الذين املوظفني وكذا( ج

 قبل احلاكم؛ وضعت من حتديدهم يتم الذين السابقون املوظفون احلاكم، بعمل قانونًا يقوم الذي

 الربيطاني العام القائد بيد أداة اجمللس هذا من جعلت التنفيذي اجمللس أعضاء اختيار على شديده قيود

 بيد أداة إىل الشعبية باملشاركة تتمتع أن املفروض كان اليت األداة هذه فقد حتولت وبذلك للمستعمرة

 .الربيطاني العام القائد

 عن حتدث التشريعي اجمللس لتنظيم م1956 لعام« 19» رقم القانون صدر :التشريعي  اجمللس( د

 يف القانون هذا حبسب التشريعية اهليئة أو التشريعي اجمللس ويتكون. اجمللس هذا وسلطات امتيازات

 هذا القانون. :من« 3و2و1 البند»احملافظة 

 منتخبًا عضوا  12ويضم « 2» السابقني املادة احلكوميني املوظفني من مخسة «2» اجمللس رئيس

 . «6»بالتعيني املادة وكذلك أعضاء «4»مادة

 فصله للمجلس حيق وال اجمللس أعضاء خارج من احملافظ قبل من التشريعي اجمللس رئيس يعني

 .عمله من

 فيه. عضوًا يصبح فإنه اجمللس خارج من تعيينه مت وإذا اجمللس لرئيس نائبًا يعّين أن للمحافظ جيوز

 امللك جلاللة النظامية املسلحة القوات موظفي بني من ويكونوا: وظيفتهم  حبكم اجمللس أعضاء

 العام النائب مكتب يف أو الوزراء رئاسة يف العاملني املوظفني من أو عدن مستعمرة يف حاليًا واملوجودة
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 قبل من اختيارهم يتم وهؤالء حكومية مؤسسة أي يف العاملني املوظفني من أ و املالية أو مكتب وزير

 .مخسة يكونوا هؤالء وعدد احملافظ
 .احملافظ قبل من تعيينهم يتم: بالتعيني  اعضاء ستة
 يف املطبقة والقوانني اللوائح ووفق القانون هذا يف للتعديالت طبقًا ترشيحهم ويتم باالنتخاب عضوًا12

 .اليمن وليس بريطانيا لصاحل تصب قوانني وهي املستعمرة

 مجاهريية تتضمن مشاركة تكن مل فإنها والتشريعي التنفيذي اجمللسني خيص فيما نرى وهكذا

 .هلا مستعمره جمرد عدن أن تعترب اليت كانت بريطانيا فيها تتحكم كانت وإمنا مينية

 الفردية النظم طبيعة كانت فقد االخرى احملافظات يف اجلماهريية املشاركة صعيد على أما (2)

 ومشيخية وأمريية سالطينية نظم ألنها باملشاركة للمواطنني تسمح ال أيضًا احملافظات بتلك املتحكمة

 :منها  الفردية األنظمة تلك يف اإلصالحية الصور لبعض امثلة نستعرض أن ميكن ذلك مع

 لتنظيم وتعرض فيها احلكم نظام شكل تضمن اللحجي الدستور م1951 عام أصدرت حلج سلطنة

 اختيار التعيني يف طريقة واعتمد «74-73» املواد مبوجب اجمللس التشريعي صيغة فأوجد السلطات

 لغري عليهم ال سلطان الُقضاة وأن «78-74» املواد يف القضائية السلطة الدستور عن وحتدث أعضائه

 . 15باملديرين التنفيذية السلطة وأناط «38-24» املواد يف السلطات صالحيات وُحدد والقانون الشرع

  م1962 لعام العربية اجلنوب إلمارات الفيدرالي االحتاد دستور -ب

 ومشــيخة الضــالع، إمارة الفضــلية، الســلطنة العوذلية، الســلطنة بيحان، إمارة، من :االحتاد  وتشــكل

 . الدستور من« 1املادة»السفلي  يافع سلطنة العليا، العوالق

 من« 5م» االحتاد حلكومة العامة التنفيذية الســلطة  له ختول أعلى جملس يشــكل : التنفيذية  الســلطة 

 و االحتاد حلكومة األعلى اجمللس الدســتورعن حتدث «15»اىل  «12» املادة الثالث الباب ويف الدســتور

 : من  اجمللس يتألف

 وزراء. ويسمون االحتاد جملس قبل من انتخابهم يتم اعضاء« 7» االعلى اجمللس أعضاء عدد 

 الوزراء أصوات بأغلبية يعينون االحتادي اجمللس من االخرين األعضاء من عدد . 

 الوزراء بني اجمللس رئاسة تناوب ويتم رئيسًا األعلى للمجلس يكون . 

                                                             

 .56 -37د. قايد محمد طربوش،المصدر السابق، ص  15
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 مناصــبهم يتولون الفصــل هذا من «1» الفرعي الفصــل من «ب» للفقرة طبقًا يعينون الذين األعضــاء 

  األعلى. اجمللس رئيس عليها يوقع تعيني وثيقة لشروط وفقًا

 جملس يؤسس أن» فيه فجاء: االحتادي اجمللس عن الدستور حتدث «29» اىل «13» من املواد ويف

 بناءًا يتصرف الذي اجمللس يتكون: التالية  النصوص حسب تأليفه ويكون االحتادحلكومة  االحتاد

.. القوانني سن يف الصالحية له وتكون. االحتاد يف تشريعية سلطة االحتاد من ومصادقة نصيحة على

 . اخل

 ستة والية لكل ويكون. االحتاد يف عضوًا تشكل والية كل ممثلي من االحتاد جملس ويتألف

 بنوع مسؤواًل األعلى اجمللس ويكون. املالئمة الدستورية بالطرق اختيارهم يتم االحتاد جملس يف أعضاء

 خيص فيما الفيدرالي دستور االحتاد أن جند هكذا. التشريعات سن مجيع يف املساواة عن خاص

 الستة والية كل مندوبو يشارك حيث عدن مستعمرة قانون من تطورًا اكثر كان اجلماهريية املشاركة

 االحتادي. اجمللس خالل من والتنفيذية التشريعية السلطة يف أعضاء

 م1963 اكتوبر يف الصادر عدن دستور : 

 ومنعت بريطانيا مارستها اليت الربيطانية السياسة ميقت بدأ اليمين الشعب بأن بريطانيا ملا شعرت

 اكتوبر يف فأصدرت الباسلة عدن مدينة يف التغيري بوادر تهب وبدأت املشاركة يف حقه من الشعب

 مؤسسات بقيام فيها مسحت اليت واالحكام واحلريات احلقوق بعض ضمنته آخر دستورًا م1962

 . السابق يف احلال عليه كان مما أوسع صالحيات ذات ودستورية سياسية

 أن قادر على غري السلطة تشريعية وهو التشريعي اجمللس وخصوصا املؤسسات تلك ظلت ولكن

 السلطنات تلك كل على املسيطرة هي الربيطانية والقوات مستعمرة الزالت فـعدن الشعب طموحات يليب

 املواطنني حريات أمام القيود تصنع واحمللية الربيطانية السلطات والزالت واإلمارات واملشيخات

 يطانيالرب السامي املندوب بيد السلطات وتركزت قائمًا كان الذي الدستوري البناء يف ومشاركتهم

 .الربيطانية واإلدارة

 البناء الدستوري و املشاركة اجلماهريية بعد قيام النظام اجلمهوري يف الشطرين. -

يف الشــمال : بعد ثورة  م1962ســبتمرب 26: البناء الدســتوري و املشــاركة اجلماهريية بعد قيام ثورة  أواًل

يف الشــمال و عدم اســتقرار الوضــع الســياســي للدولة بدأت  1962الســادس و العشــرين من ســبتمرب عام 

 تشـكيلة  يتم وأن التنفيذي اجمللس عن بداًل وزراء جملس وتشـكيل  بالدسـتور  اجلمهورية رئيس مطالبة

 يليب دســتور إصــدار من وبداًل مجهوريًا النظام أصــبح ورغم أن الزبريي، حممود حممد االســتاذ قبل من

 التاسع  يف العليا الدولة سلطات  لتنظيم مؤقت دستور  عن اإلعالن إصدار  مت عمران مؤمتر قرارات كل
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 بها طالب اليت الدســـتورية احلياة يف املشـــاركة يف اجلماهري حق جتاهل م1964 عام الثاني كانون من

 . 16عمران مؤمتر

 : التالي النحو على الدستوري االعالن يف الدولة سلطات تنظيم مت

 . القومي األمن جملس و السياسي املكتب ويرأس اجلمهورية ، رئيس وهو: الدولة  رئيس( أ

 . التشريعية و السياسية الشؤون يف الدولة السلطة العليا اهليئة وهو: السياسي  املكتب( ب

  للبالد القومي األمن و العسكرية الشؤون يف الدولة السلطة العليا اهليئة وهو: القومي  األمن جملس( ج

 و للقانون طبقًا اختصاصاته ويتوىل للدولة العليا اإلدارية و التنفيذية اهليئة وهو: التنفيذي  اجمللس( د

 . السياسي اهليئة اجلديدة اليت بدأت تتحكم يف الدولة ملكتب لقرارات
 

أنيطت  بينما« 12م» اجلمهورية يف التشريعية السلطة هو أصبح السياسي املكتب نرى وهكذا

 مبجلس للبالد القومي األمن و العسكرية الشؤون أعطيت« 29م» التنفيذي باجمللس التنفيذية السلطة

 لرئيس أن» اإلعالن من«7» املادة ونصت.17 اجلمهورية رئيس رئاسته توىل الذي« 25م» القومي األمن

 األمن جملس و التنفيذي اجمللس و السياسي املكتب أعضاء بني من أكثر أو له نائبًا يعني أن اجلمهورية

 أصبح السياسي فاملكتب« 11م» هامة موضوعات أية للمجلس أن يبحث مشرتك يف اجتماع القومي

 من أعضائه إعفاء أو املكتب تشكيل طريقة اإلعالن يوضح ومل. السابق الرئاسة جملس عن بدياًل

 بذلك صدر حيث املكتب أعضاء تعيني قرار إصدار توىل الذي هو اجلمهورية رئيس أن إال مناصبهم

 : التالي النحو وعلى م1964 لسنة«1» رقم اجلمهوري القرار التشكيل

 

 

 

 

 يف للجماهري الدســــتورية  املشــــاركة  تعزيز اجمللس هذا تشــــكيل  من يراد كان الذي الوقت ويف

 اجمللس هذا أعضـــاء تعيني قرار أن إال 18بالســـلطة يف التفرد الدولة رئاســـة دور من التقليص و الســـلطة

                                                             
 . 98م، بال دارنشر، ص1968االستاذ عبدهللا بن أحمد الثور: ثورة اليمن: صنعاء 16
 .145-142الطبعة الثانية،بال دار نشر، ص االستاذ عبداالله عبدهللا: نكسه الثورة في اليمن، دمشق  17

 Edgar O. balance: The War in Yemen London 1971/pp. 121-122انظر  18

 ائ(يام    : اليالل مبداهلل اكة  مل1

 مضوام     : الريفرمل جيي اللواء مل2

 مضوام     : ااا اا  مبدالرمحي مل3

 مضوام   : اليو مل حميفود حميفد مل4

 مضوام        :مثيفان مل  حميفد مل5

 

 

 

 مصوام : اريفان امحد حميفد مل6

 مضوام   : جا  مبد الحتومل مل7

 مضوام  :برب  اليالم مبد مل8

 مصوام       : ث  ر حميفد مل9
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 يف اجلماهريية املشـــــاركة حنو املضـــــي باجتاه اجمللس هذا حتويل منع قد فيها ظهر اليت بتشـــــكيلته

 .السلطة يف املتنفذة القوى هيمنة تكريس و الدستوري البناء

 : اجلماهريية  واملشاركة م1964يناير 27يف للثورة األول الدائم الدستور

 م1964 يناير 27 يف مصريني مبستشارين استعانت حكومية جلنة قبل من الدستور هذا وضع مت

 وأن دميقراطية مجهورية وهي سيادة ذات عربية اسالمية دولة اليمن» أن على« 1» املادة الدستور يف نّص

 الشورى جملس فيها التشريعية السلطة وميارس الدستور يف املبني الوجه على متارسها لألمة السيادة

 حتديد للقانون وترك« 47م» مشاخيهم و اليمن رجال من وخيتارون الشعب ممثلي تضم هيئة بوصفه

 . اجمللس يف العضوية شروط

 شعب تنظيمًا املواطنون يشكل أن على «154»املادة الدستور يف  نّص الشعبية املشاركة جمال ويف

 دميقراطي شكل على الدستور اكد فلقد . سبتمرب أجلها ثورة من قامت اليت االهداف حتقيق على

 حبق إقرار وهو األمه قبل من السيادة ممارسة تلك تتم للشعب واألمة وأن السيادة فيه للحكم وأعطى

 للدستور. وفقًا السلطة يف دورها ممارسة اجلماهري يف

 يعد وهو الشورى جمللس احلق ذلك الدستور أعطى فقد اجلمهورية رئيس اختيار صعيد على أما

 اجلماهريية وعزز املشاركة تعزيز طريق على وخطوه السابق الدستوري بالبناء متقدمة مقارنه خطوه

 أعضاء أن خيتار يف احلق الشورى جملس أعطى بأن اجلماهريية املشاركة يف االجتاه الدستور ذلك

 «.5م»اجمللس اجلمهوري 

 :  م1965 لعام الثاني املؤقت الدستورالشعيب أي  مخر دستورمؤمتر

 أثر الثاني، وقد جاء املؤقت الدســـــتور وهو م1965 عام من أيار 8 مخر يف مؤمتر دســـــتور صـــــدر

 للجمهورية الســياســي النظام منها عانى اخلطورة يف غاية ظروف ظل يف م1965 عام مخر مؤمتر انعقاد

 الشــــــــهيد أعلنها اليت املطالب تنفيذ املؤمتر أصــــــــدر الظروف تلك على بناء أنه فيه جاء ولذلك اليمنية

 : تضمنت واليت 1964 عام ورفاقه الزبريي

 . الدس وا يرد   .1

 مج وامل.   لط إ اثي .2

 الةواى.  لط إمالن .3

 شريب. ينظ(م  (ام إمالن .4

 الدستور بإعالن م1965 لسنة« 37» رقم اجلمهوري القرار إصدار إىل اجلمهورية رئيس فأضطر

 الشعيب املؤمتر أصدرها اليت القرارات على بناء أنه فيه جاء والذي م1965 عام أيار 8 يف الثاني املؤقت

 قرر: الشعيب املؤمتر لقرارات املتابعة جلنة أقرته ما على وبناء مخر مدينة يف املنعقد للسالم
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 فجاء. للسالم الشعيب املؤمتر وضعه الذي اليمنية العربية للجمهورية املؤقت الدستور يصدر:  «1» املادة

 قراراته. يف املؤمتر بها نادى اليت الدستورية االفكار متضمنًا الدستور هذا

 مجهورية وهي سيادة ذات مستقلة إسالمية عربية دولة اليمن أن على منه« 1» املادة يف الدستور ونص

 املباشرة. غري الدميقراطية صورة أي نيابي نظام احلكم نظام أن أي برملانية دميقراطية

 جملس يف نوابه طريق عن سلطاته ويزاول مجيعًا السلطات مصدر الشعب أن على نصت: « 2» املادة

 بالنظام األخذ مت حيث الدستورية النصوص تلك خالل من اجلماهريية املشاركة نرى وهكذا الشورى

 .الربملان يف ممثليه طريق عن السلطة الشعب ميارس أن أي الربملاني النهج واختط املباشر غري الدميقراطي

 : فيه  اجلماهريية املشاركة وتعديالت و الثالث املؤقت الدستور

 على واحتوى الثاني تشرين من والعشرين اخلامس يفم 1967 عام يف الثالث املؤقت الدستور صدر

 وجملس الشورى وجملس اجلمهوري، واجمللس الدولة، نظام تضمنت أبواب ستة على موزعة مادة71

 واحملكمة القضائية والسلطة احمللية، واإلدارة املسلحة، والقوات الوطين الدفاع وجملس الوزراء

 الشورى جملس صيغة على الدستور نص وقد.. عامة وأحكام والواجبات، واحلقوق العليا الشرعية

 كما الشعبية باملشاركة االلتزام املفروض وكان عضوًا 99 من ويتألف الدولة يف عليا تشريعية كهيئة

 ورد مبا االلتزام يتم مل ولكن العام االنتخاب طريق عن اجمللس هذا وتأليف نصوص الدستور يف وردت

 مواد بعض بتعديل م1968 ايلول سبتمرب 25 يف «2» رقم اجلمهوري القرار صدر حيث الدستور، يف

 تشكيله ومت الوطين اجمللس هي جديدة صيغة واستحداث الشورى جملس بتعديل الثالث املؤقت الدستور

 اجمللس انعقاد مدة وحددت فيه املشاركة من السياسية االحزاب ومنعت القبائل وشيوخ الدين رجال من

 انعقاد أدوار فّض اجلمهورية رئيس ويتوىل. امليزانية انعقاد قبل الدور هذا فّض وال جيوز اشهر لستة

 اجمللس رأى إذا للمجلس واحدة عادية غري انعقاد دورة الدستور وحدد« 11» املادة العادية اجمللس

 . ذلك اجلمهوري

 :  م1969 لسنة« 1» رقم الدستوري القرار

 للمجلس االختصاصات بعض وأضاف م1969 لسنة« 1» رقم اجلمهوري القرار صدر م15/3/1969يف 

 بني من اجلمهوري اجمللس رئيس اختيار صالحية الوطين للمجلس وأعطى (41-32 من )املواد الوطين

 لو ميكن مبادئ وضع ولذلك الوزراء رئيس اختيار صالحية اجلمهوري للمجلس ( وترك33م) أعضائه

 . الدولة رئيس اختيار يف املشاركة من قدرًا حلققت بها العمل مت

 اختيار صالحية الوطين اجمللس أعطى القرار وهذا م18/3/1969يف « 2» رقم اجلمهوري القرار صدر ثم

 . للمجلس والنائب الرئيس اختيار يف التشريعية السلطة أعضاء حق يعين مبا الوطين للمجلس ونائبًا رئيسًا
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 و احلكومة من الثقة سحب حق الوطين اجمللس أعطى م1969 لسنة« 3» رقم اجلمهوري القرار ويف

 . منصبه من الوزراء رئيس إعفاء

 ليصبح الوطين اجمللس عصوية توسيع مت مبوجبه« 1» رقم اجلمهوري القرار صدر م1970 عام 5/18 ويف

 للحكومة الوطين اجمللس أعضاء اختيار أمر ترك ولكن« 45» عن بداًل وستون ثالثة األعضاء عدد

اجمللس فأصبحت احلكومة هي اليت حتدد أعضاء هذا  هذا أعضاء باختيار احلكومة قامت وبذلك

 . اجمللس

 يف الدستور بنصوص االلتزام املفروض كان بينما مجهورية قرارات هي التشريع أداة أن نالحظ وهنا

 الدولة يف السلطات أهم بتكوين تتعلق قضايا

  اليمنية العربية للجمهورية «الثاني» الدائم الدستور

 حني اليمنية العربية للجمهورية الثاني الدائم الدستور صدر  م1970 االول كانون ديسمرب 28 يف 

 األوىل الفصل الرابع الباب يف وتناول عبدالرمحن اإلرياني القاضي اجلمهوري اجمللس رئيس عنه أعلن

 هو اجمللس هلذا الدستور حددها اليت املهام ومن «44م» للدولة عليا تشريعيه كهيئة الشورى جملس  منه

 ويتم« 46م» عضوًا« 159»بـ الشورى جملس أعضاء عدد وحدد «.44م»التنفيذية  السلطة أعمال مراقبة

 األعضاء عدد من «٪20» اختيار اجلمهوري اجمللس لرئيس ترك أنه غري االنتخاب طريق عن اختيارهم

 ونّص. العضوية اكتسابهم وطريقة شروط حتديد للقانون وترك االنتخاب طريق عن أعضائه فمعظم

 مدة أكد اجملال هذا ويف الدميقراطية مقومات كأحد كلها األمة ميثل جملس الشورى عضو أن على

 رئيسًا له جلسة أول يف الشورى جملس خيتار أن على ونّص«. 50م» مشسية سنوات بأربع اجمللس عضوية

« 65م» احلكومة من الثقة سحب حق الشورى جملس وأعطى« 56م» اجمللس ملدة عامًا أمينًا و ووكيلني

 لرئيس أعطى التنفيذية و التشريعية اهليئتني بني املتبادلة الكوابح و التوازن لغرض باملقابل أنه غري

 انتخابات إلجراء الناخبني دعوة القرار ويشمل مسبب بقرار الشورى جملس حيل أن اجلمهوري اجمللس

 االجتماع ميعاد وحتديد احلل، تاريخ من يومًا تسعني عن يزيد وال عشرين عن يقل ال ميعاد يف جديدة

 من الثاني الفصل ويف«71م» االنتخابات نتائج إلعالن التالية يومًا عشر اخلمسة خالل اجلديد للمجلس

« 73» املادة يف فنص الدولة لرئاسة اجلمهوري اجمللس تشكيل على الدستور حتدث ايضًا الرابع الباب

 اجمللس أعضاء عدد يكون وأن «اخل... الدولة رئاسة ميثل الذي هو اجلمهوري اجمللس» أن على منه

 ونص«76م» الشورى جملس قبل من انتخابهم يكون وأن مخسه عن يزيد وال ثالثة عن يقل ال اجلمهوري

 بينهم من رئيسًا اجلمهوري اجمللس اعضاء ينتخب وأن« 77م» سنوات مخس اجمللس مدة تكون أن على

 رئيس بتعيني اجلمهوري اجمللس رئيس يقوم وأن«78م» بينهم دورية الرئاسة وتكون اجمللس لرئاسة

-89م» الطوارئ حالة و احلرب وإعالن املعاهدات إبرام اجلمهوري اجمللس رئيس وأعطى«85م» الوزراء
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 عليا إدارية و تنفيذية كهيئة احلكومة عن الدستور حتدث ذاته الباب من الثالث الفصل ويف« 90

 «108-96م» واختصاصاتها الوزراء شروط واضح و« 95م»للدولة

 .م1970 دستور فيه مبوجب املشاركة و الدستوري البناء كيفية النصوص هذه من لنا يتبني وبذلك

 و اجلماهري ثورة جناح بعد اليمن اجلنوبي من اجلزء يف اجلماهريية املشاركة و الدستوري البناء :اواًل

 . املشايخ و األمراء و السالطني وأنظمة الربيطاني االستعمار من التخلص

 و واألمراء السالطني وأنظمة الربيطاني االستعمار ضد اليمين الشعب خاضها دامية معارك بعد

 حتقق م1963 أكتوبر 14 ثورة اندالع بعد السيما اليمنية اجلماهري قدمتها كبرية وتضحيات املشايخ

 م1967نوفمبر 17اجلنوبي يف  اجلزء يف السلطة فقد أصدرت م1967 نوفمرب30 يف الوطين االستقالل

 وأكد م1970 نوفمرب30 يف به العمل يتم أنه فيه جاء الذي و الشعبية الدميقراطية اليمن مجهورية دستور

 و الشمال يف اليمين الشعب وكفاح نضال وربط اليمن وحدة على منه جزءًا هامًا تعد اليت مقدمته يف

 يف فقط واحدة دولة سلطة توجد أنه منه 62 املادة يف جاء ثم 2 و 1م يف ايضًا أكده ما وهذا اجلنوب

 األعلى الشعب جملس وأن االشرتاكية الدول يف احلال هو كما الشعبية الدميقراطية اليمن مجهورية

 العامة السياسة يقر الذي وهو التشريعية و الدستورية األداة فهو «63م» الدولة لسلطة العليا األداة هو

 للدولة العامة السياسة ويناقش القرارات يتخذ و القوانني يصدر الذي وهو تنفيذها ويكفل للدولة

وأعطى جملس الشعب  الوزراء جملس و الرئاسة جملس ألعمال العامة السياسة ويقر اخلارجية و الداخلية

 طريق عن واحد املائة« 101» الــ األعلى الشعب جملس أعضاء انتخاب ويتم الصالحيات من كثريًا

 وجملس« 91م» الدستور يف املثبتة املهام توىل رئاسة جملس قيام على الدستور نص ثم العام االنتخاب

 «.101م» للدولة العليا واإلدارية التنفيذية اهليئة وهو الوزراء

 الراوع: البناء الدس وامل ا اكةااريي ا)يفا   ي ورد  (ام اكبحن

 ا)يف وا ي ال(يفن(ي   الة ر ي ا ضم:

 : م1994م ويف ظل تعديل عام 1991البناء الدستوري و املشاركة اجلماهريية يف ظل دستورعام  اام:

الشطرين  يف اليمنية اجلمهورية قيام بعد اجلماهريية واملشاركة الدستوري عند احلديث عن البناء

 اليت والتعديالت م1991 دستور ظل يف اجلماهريية واملشاركة الدستوري البد لنا من التعرض اىل البناء

 كما, اجلمهوري النظام عليها يقوم اليت الدعائم قرر الدستور هذا (م2001عام,1994عام) عليه اجريت

 السيادة خالهلا من الشعب ميارس اليت الطريقة وحدد النظام الدميقراطي عليها يرتكز اليت املبادئ قرر

 طريق عن وذلك مباشر غري بشكل أو العام املباشر االستفتاء واالنتخاب طريق عن مباشر بشكل سواء

 من املناسبة الصورة اختار كما, احمللية املنتخبة اجملالس و القضائية و التنفيذية و التشريعية اهليئات

 .بها اليمن متر اليت الظروف وطبيعة تتناسب اليت الدميقراطي النظام صور
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 مجهوري نظام أنه يف تتلخص ،م1991دستور ظل يف احلكم نظام شكل فإن سبق ما ضوء وعلى

 .الرئاسي النظام مظاهر ببعض مطعم برملاني نظام وأنه مباشرة شبه ودميقراطي بصورة

 الدستوري التعديل ظل يف أصبحت, م1991 دستور ظل يف مجاعية رئاسة الدولة رئاسة كانت وفيما

 رئيس انتخاب بها يتم اليت الطريقة تغيري ذلك واستتبع, فردية رئاسة م1994 سبتمرب 28 أجري يف الذي

 .اجلمهورية

 كبريا دورا اجلماهري مشاركة يف الربملان دور كان م1991 دستور ظل يف أنه جند عام وبشكل

 اجلمهورية رئيس انتخاب أصبح النواب جملس بواسطة يتم الرئاسة جملس أعضاء كان انتخاب حيث

 تعديله بعد الدستور من األوىل الفقرة( 107) املادة نصت فقد, والشعب الربملان مشرتكة بني بصورة يتم

 النواب جملس دور هنا ويقتصر تنافسية انتخابات يف الشعب من رئيس اجلمهورية انتخاب يتم أن على" 

 هما : عملية االنتخاب على سابقني إجرائيني على
 (,107) املادة من( ب) الفقرة عليه نصت ما وهذا وفحصها الرتشيح طلبات استقبال :اتال اإلهراء 

املنصوص  الشروط فيه توفرت ميين كل حق من ويكون النواب جملس رئيس إىل الرتشيحات تقدم

 .اجلمهورية رئيس ملنصب نفسه ترشيح تعديله بعد الدستور من( 106) املادة يف عليها
 على  الدستور وأوجب الدستورية الشروط استوفوا الذين املرشحني بتزكية القيام :الثاا  اإلهراء

على  لعرضهما متهيدا اجلمهورية رئيس ملنصب األقل على شخصيني برتشيح يقوم أن النواب جملس

 (.107) املادة من( و) للفقرة طبقا تنافسية انتخابات يف, الشعب

 ااا خاوات :  ال   الةرب(ي ااكةااريي ال(يفين الدس وامل ناا(ام: البناء

 بها العمل تعاقب اليت الدساتري يف الشعبية املشاركة مببدأ األخذ على اليمنية الدساتري حرصت

 اجلماهري مشاركة على اليمنية الدساتري حرصت اليت اجملاالت هذه من ولعل, جماالت متعددة ويف

 على وبنودها موادها من كثري يف اليمنية الدساتري قضت فقد اليمنية كانت االنتخابات فيها اجلدية

 االنتخاب حق للمواطن( ))43) املادة يف م1990 دستور فقد نص. الشعبية املشاركة على التاكيد

 يف جاء حيث((, احلق هذا مبمارسة املتعلقة األحكام وينظم القانون االستفتاء يف الرأي وإبداء والرتشيح

 الشامي مأمون الدكتور قبل من قدمت اليت التشريعات اليمنية ضوء يف االنتخابات على الرقابة ورقة

 واللوائح القانونية للنصوص رصدها والقانونية ضمن الدستورية اللجنة عضو و النواب جملس عضو

 وانتهاء والتسجيل القيد مبرحلة االنتخابي بدءا العمل جمريات على الرقابي الدور كفلت اليت االنتخابية

 ورقابة, واألجنبية احمللية اهليئات الشعبية رقابة خالل من الدور ذلك ويتضح والفرز االقرتاع اجراء مبرحلة

. والفرز االقرتاع عملييت وأثناءاالنتخابات  جداول أعداد أثناء والرقابة االنتخابات على السياسية األحزاب

 املشرع به قام ما يف االنتخابي تتمثل العمل وحيادية ونزاهة ضمان أن الشك و)) القول إىل الورقة وختلص
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 اتاحة وكذا, سياسية متنوعة أحزاب من اللجان تشكيلة خالل من حمدد رقابي إشرايف نظام وضع من

 وكذا, جلان رقابية تشكيل الشعبية واملؤسسات اهليئات ومن السياسية والتنظيمات لألحزاب الفرصة

 ((.االنتخابي العمل جمريات على واملندوبني املرشحني رقابة

 املتعددة مبراحلها االنتخابية للعملية شرعية مراجعة تعين االنتخابات على الشعبية الرقابة أن

 على الرقابة وحول. ونزاهتها لذلك املقررة اإلجراءات سالمة من والتأكد ألحكام القانون وموافقتها

 التنفيذ وآليات األهداف أعاله إليه املشار الباحث األستاذ حدد اليمين نصوص الدستور يف االنتخابات

 بأهمية مرتبطة الرقابة تلك باعتبار

 متعددة إجراءات هلا االنتخابات عملية وأن السيما, حكامهم اختيار يف للمواطنني األساسي احلق 

, االنتخابات عملية سري على التأثري يف والنفوذ القوى ملراكز التدخل جماالت يتيح األمر الذي ومعقدة

 الرقابة. عملية حتكم عامة مبادئ واليات الورقة حددت وقد

 قبل االنتخابية من العملية سري جمريات االنتخابات على تدير اليت اهليئات قبل من االطالع :اتاىل اآلل(ي

 دام فما, الدستور أقره الذي االنتخاب حبق املواطن لتمتع طبيعية نتيجة وهذه. الشأن بهذا صلة هلم من

 بدءا مبجملها االنتخابية العملية سري على يطلع أن حقه من يصبح فلذا االنتخاب حبق له الدستور قد أقر

 .اخل...  والفرز االقرتاع عملية إىل والتسجيل عملية القيد من

 ممارسة يف احلق هلم يكون بأن السياسية واألحزاب املتنافسني املرشحني حق ضمان :الثاا(ي اآلل(ي

 أن ومبا خطواتها مبجمل الرقابة حق واملتنافسني للمرشحني ايضا الدستور وكفل عمليات الرقابة

 األحزاب الرئيسية أدواتها ومن املباشرة شبه بالدميقراطية أخذ قد)) منه( 5) يف املادة جاء كما الدستور

 األحكام القانون ونظم سلميا السلطة تداول بهدف وذلك السياسية واحلزبية والتعددية السياسية

 قد الدستور أن هنا فنالحظ((, اخل...  السياسية التنظيمات واألحزاب بتكوين اخلاصة واإلجراءات

 االطالع. حق الرقابة جبانب ممارسة حق السياسية واألحزاب للمرشحني كفل

. واحملليني الدوليني املراقبني بواسطة والتدقيق للفحص مفتوحة االنتخابات عملية تكون :الثالثي اآلل(ي

أنه  السيما االنتخابية العملية يف السابقة الدميقراطية بالقواعد لألخذ طبيعية حتمية هذه اآللية وتعد

 الرقابة من هامًا جزءًا تشكل اليت احمللية اهليئات الوطنية قبل من الرقابة يتم العمل و األخذ مببدأ

 .جاءت كما الشعبية

 البناء يف الدولية وكذا املنظمات اليمنية اجلماهريية املنظمات من وغريها املدني اجملتمع منظمات دور

 اليمين الدستوري
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 الدور هذا ويكتمل اليمين الدستوري البناء يف اساسيًا دورًا اليمنية اجلماهريية املنظمات تلعب

 يف املنظمات هذه تشارك أن ضري نرى وال الدولية املنظمات الدستوري البناء يف تشارك جبانبها عندما

 للرقابة اليمن يف اجلماهريية املنظمات تدعو اليت فالدول باملثل املعاملة أساس ولكن على, أيضا الرقابة

 تشارك أن اجلماهريية منظماتها ملمثلي تسمح أن اليمنية للحكومة فيها ميكن االنتخاب عمليات على

 يشكل قد مما اليمن وسيادة كرامة على بذلك حافظت فتكون االنتخابات يف اليمن على الرقابة يف

 األخرى والدول بالدنا يف مبمارسة الدميقراطية تكاملي إطار يف تأتي العملية أن كما بدولتها مساسا

 باملمارسة اليمن أخذ الدولي املتحضر اجملتمع أمام يعزز بل املتعاقبة حكوماتنا يف شك نظرة يعكس ال و

 قصور من عملية الرقابة يصاحب أن ميكن مما فيها القانون لرجال الفقهية واالستفادة الدميقراطية

 اليمين جراء القطر هلا يتعرض أن ميكن اليت املخاطر رغم مستقبال اليمنية التشريعات يف لتجاوزها

بالعمل  للمضي الوطنية والشخصيات السياسية األحزاب من اطراف جرجرة يف الكربى الدول بعض نوايا

والتجارب  الدميقراطي العمل العرقلة الدول تلك اهداف حنو الصغرية البلدان من كثري يف الدميقراطي

 من عدد أن جند الصدد هذا ويف. الصغرية البلدان من كثري يف بها األخذ جيري اليت الدميقراطية

 :التالي  النحو وعلى الدميقراطي بالبناء العمل توسعة على أكد اليمنية قد الدساتري
 ــة مبدأ ــتور يف به معمول كان اجلماعية الرئاسـ ــعبية الدميقراطية اليمن مجهورية دسـ ــابقا) الشـ ( سـ

 (.91) املادة نص مبوجب م1978 املعدل عام
 م1963 نيسان 13 دستور اجلماعية الرئاسة مببدأ أخذ, املؤقت اليمنية العربية اجلمهورية دستور.  

 من  اجلمهوري اجمللس يتكون أن على نصت( 76) املادة اجلماعية الرئاسة مببدأ أخذ م1970 دستور

 .الشورى جملس ينتخبهم مخسة عن يزيد وال ثالثة عن يقل ال األعضاء من عدد
  م1994 سبتمرب 28 يف أجريت اليت الدستورية التعديالت قبل اجلمهورية رئيس انتخاب

 28 يف الدستورية التعديالت بعد و ، النواب جملس بواسطة يتم الرئاسة جملس أعضاء انتخاب كان

 هكذا و الشعب و الربملان بني مشرتكة بصورة يتم اجلمهورية رئيس انتخاب أصبح م1994سبتمبر

 كان مما أوسع م1990 لدستور املعدلة الدستورية النصوص مبوجب املشاركة اجلماهريية أصبحت

 نواب أمام متاحة فأصبحت الشعب نواب على تقتصر املشاركة حيث كانت السابق يف احلال عليه

   .االستفتاء طريق للشعب عن املباشرة املشاركة كذا و الشعب

على أن )يتم  م1994، الفقرة االوىل( من الدستور بعد تعديله يف العام 107وهذا مانصت عليه املادة )

 تنافسية(  انتخاب رئيس اجلمهورية من الشعب يف انتخابات
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 م.2001نالثام: البناء الدس وامل ا اكةااريي ا)يفا   ي ورد يرد الت مام 

، ويقتصر دور جملس النواب وممثلي م2001، الفقرة هـ( من دستور 107وهذا ما نصت عليه املادة ) 

 الشعب فيه على إجراءين سابقني على عملية االنتخابات هما :

 107استقبال طلبات الرتشيح ومن ثم فحصها وهذا ما نصت عليه الفقرة ب من املادة  اإلهراء ااال :

اب وهذا ما حيث نصت على أن تتقدم الرتشيحات اىل جملس النو م1994يف التعديالت الدستورية عام 

 .م2001الفقرة من دستور  108نصت عليه أيضًا املادة 

كما نصت الفقرة مبن نفس املادة على أن يتم فحص الرتشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية 

 يف اجتماع مشرتك هليئيت رئاسة جملس النواب وجملس الشورى.

القيام بتزكية املرشحني الذين استوفوا الشروط الدستورية، فهنا تكمن املشاركة  اإلهراء الثاا  :

الشعبية من خالل ممثلي الشعب بالربملان الذين يتولون عملية عرض أمساء املرشحني يف اجتماع مشرتك 

مع جملس النواب وجملس الشورى للتزكية، ويكون مرشحًا ملنصب رئيس اجلمهورية من ما حيصل 

من جمموع عدد األعضاء احلاضرين للمجلسني وتكون التزكية باالقرتاع  %5ة بنسبة على تزكي

 السري املباشر.

ويكون اجتماعهما املشرتك ملزمًا أن يزكي ملنصب رئيس اجلمهورية ثالثة أشخاص على األقل 

فقرة ج ، )ال 2متهيدًا لعرض املرشحني على الشعب يف انتخابات تنافسية ال يقل عدد املرشحني فيها عن 

 .م2001د( من دستور 

ــ ، املادة  اإلهراء الثالن : ( من 108أن يتم انتخاب رئيس اجلمهورية يف انتخابات تنافسية )الفقرة هــــــــــ

ــتور  ــعب يف انتخاب رئيس اجلمهورية    م2001دســـ ــاركة الشـــ ــتور على مشـــ وهنا نالحظ تأكيد الدســـ

غلبية املطلقة للذين شـــــــاركوا يف بالطريقة املباشـــــــرة، ويعد رئيســـــــًا للجمهورية من حيصـــــــل على األ

 .م2001( من دستور 108االنتخابات ) الفقرة و ، املادة 

 م2001البناء الدس وامل ااكةااريي الةرب(ي ورد ال رد   الدس وامل لرام 

 ملى بر(د اليل ي ال نف(  ي

أجريت أول انتخابات للمجالس احمللية يف ظل الدولة اليمنية الواحدة وبذلك تكون  م2001يف عام 

املشاركة الشعبية قد أخذت حيزًا كبريًا وفعليًا على صعيد السلطة التنفيذية وصدور قانون السلطة 

ق التنفيذية الذي أتاح للجماهري الشعبية املشاركة يف مؤسسات السلطة التنفيذية فأعطى للجماهري احل

يف انتخابات اجملالس احمللية مما عزز دور وجود الشعب يف مرافق هامة من مرافق الدولة واصبحت 

 صاحبة القرار يف كل مايتعلق بإدارة اجملالس احمللية يف احملافظات.
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 ملى بر(د ائ(ط الدالي :

املشاركة الشعبية يف انتخاب  م2001بينت النصوص الدستورية وفقًا للتعديالت الدستورية عام 

رئيس اجلمهورية، فقد ضمت هذه النصوص املعدلة عديد من الفقرات اليت نصت على معظم إجراءات 

املعدل ومل يتعرض التعديل إال لتلك الفقرات اليت كانت  م1994انتخاب رئيس اجلمهورية يف دستور 

املشاركة السياسية وعدم تشجيع االحزاب  تقرر إجراءات من شأنها تعقيد عملية االنتخاب وتضييق دائرة

 م2001( من الدستور املعدل لعام 108السياسية على املشاركة الفعلية يف االنتخابات، حيث نصت املادة )

 على النحو اآلتي :

 يكون الرتشيح واالنتخاب لرئيس اجلمهورية كما يلي: -أ
 .تقدم الرتشيحات إىل رئيس جملس النواب 
 تأكد من انطباق الشــروط الدســتورية على املرشــحني يف اجتماع يتم فحص الرتشــيحات لل

 مشرتك هليئيت رئاسة جملس النواب وجملس الشورى.
تعرض أمساء املرشحني الذين تتوافر فيهم الشروط يف اجتماع مشرتك جمللسي النواب والشورى  -ب

جمموع  % من5للتزكية، ويعترب مرشحًا ملنصب رئيس اجلمهورية من حيصل على تزكية بنسبة 

 عدد األعضاء احلاضرين للمجلسني وتكون التزكية باالقرتاع السري املباشر.
يكون االجتماع ملزما أن يزكي ملنصب رئيس اجلمهورية ثالثة أشخاص على األقل متهيدا لعرض  -ت

املرشحني على الشعب يف انتخابات تنافسية ال يقل املتنافسني فيها عن اثنني ويعترب رئيسًا 

حيصل على األغلبية املطلقة للذين شاركوا يف االنتخابات وإذا مل حيصل أي من  للجمهورية من

 املرشحني على هذه النسبة أعيد االنتخاب بنفس اإلجراءات وعلى النحو االتي :

 لرئيس اجلمهورية حق الدعوة النتخابات نيابية مبكرة دون احلاجة لالستفتاء يف األحوال االتية :

االنتخابات إىل أغلبية متكن رئيس اجلمهورية من تكليف من يشكل احلكومة إذا مل تفضي  -1

 وتعذر تشكيل حكومية ائتالفية.
إذا حجب جملس النواب الثقة عن احلكومة أكثر من مرتني متتاليتني مامل يكون احلجب بسبب  -2

 من الفقرة ب من هذه املادة. 1تعارض مع أحكام البند 
 ومة أكثر من مرتني خالل سنتني متتاليتني.إذا سحب اجمللس الثقة من احلك -3

 اخلامتي

من خالل استعراضنا للتطورات السياسية  اليت حدثت وجممل النصوص الدستورية اليت تناوهلا هذا 

البحث جند أن مثة تطور كبري يف النصوص الدستورية اليت تنحو باجتاه املشاركة الشعبية يف البناء 

الدستورية وماحواه امليثاق الوطين املقدس من بنود ومواد تؤكد على  م1984الدستوري منذ حركة 

األخذ مببدأ املشاركة اجلماهريية يف البناء الدستوري وتؤكد األخذ بهذا املبدأ يف جممل الدساتري 
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اليت صدرت يف العهد اجلمهوري يف كال الشطرين سواء يف اجلزء الشمالي أو اجلزء اجلنوبي واستمر 

ملبدأ يف ظل دستور دولة الوحدة الذي خطى خطوات جادة فيما تضمن من مضامني مل األخذ بهذا ا

تقتصر على سلطة معينة واحدة من السلطات الدولة بل مشلت معظم سلطات الدولة سواء ما تعلق منها 

 برئاسة الدولة أم السلطات احمللية أم جملس النواب وجملس الشورى.

تورية اليت شهدها قطر اليمن نالحظ ويشكل دقيق حرص يف كل تلك التجارب والتطورات الدس

املشرع اليمين على السري يف ركاب التطور الذي يزداد يومًا إثر يوم يف اجملتمعات السياسية املعاصرة 

 وترمجتها إىل نصوص قانونية يف معظم الدساتري اليمنية.

ستورية جيد أن هذه واملتتبع هلذه املشاركة اجلماهريية ومارافقها من نصوص ومؤسسات د

املشاركة متتد يف أعماق التاريخ اليمين البعيد منذ عرف اليمن قيام املمالك اليمنية وما أسهمت به يف 

 جمال بناء الدولة وفق أسس مؤسسية ودستورية متطورة.

كما جند أن املشاركة اجلماهريية والبناء الدستوري قطع اشواطًا عميقة على صعيد التطبيق 

سواء يف جمال وجود املؤسسات الدستورية يف جمال موضوعات هامة يف احلياه الدستورية ومبادئها به 

ولقد أثرت  أسهمت على صعيد االنتخابات والصور اليت مت األخذ بها واليت تندرج يف اطار الدميقراطية.

التجربة الدميوقراطية النظام السياسي اليمين وجعله حيتل مكانته السامية بني األنظمة الدميوقراطية 

وتركت تلك التجربة الدميقراطية انعكاسات بعيدة على صعيد النظرية الدستورية يف جمال املبادئ 

ا أثرى اجلانب النظري للدستور والوسائل والسبل اليت انتهجها النظام السياسي خالل هذه املرحلة مم

على صعيد املشاركة والبناء الدستوري أو على صعيد طبيعة النظام السياسي وشكل الدولة والعمل 

 بالنهج الذي يستفيد من جتربة النظام السياسي والدولة اليمنية طوال تلك املراحل التارخيية.

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

 

 227 

    )يف الدساتير اليمنية(     البناء الدستوري واملشاركة الجماهيرية

 أ.م.د/ عبدهللا سعيد الكانده                                                                                       
 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2021مارس  -يناير( 8) ( المجلد40) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

 الن ائج : 

خالل العرض السابق ملوضوع الوثائق الدستورية و املشاركة مثة عدة نتائج مت الوصول إليها من 

اجلماهريية فنجد أن هذه املشاركة وجدت عرب املراحل الزمنية املختلفة و عرب العصور و عكست يف 

معظم تلك الوثائق الدستورية فهي ليست وليدة التاثر مبا طرأعلى اجملتمعات احلديثة يف اجملتمعات بل 

عرب مراحل زمنية رافقت نشوء الدولة اليمنية اليمنية و وثائقها الدستورية وهذا كانت واقع فرض نفسه 

 يؤكد على:

أن الدميقراطية او بالحرى الشورى وجدت يف أسلوب إدارة دفة الدولة اليمنية عرب التاريخ بل ميكن  (1)

 القول أنها وجدت مع نشوء الدولة اليمنية.
الدستورية أيضا كانت موجودة يف الدولة و املمالك اليمنية القدمية حيث  أن اهلياكل  املؤسسات (2)

 جند جملس املزود و و املسود و اجملالس القبلية يف التاريخ اليمين للمؤسسات الدستورية اليمنية.
أن الوئاق الدستورية أو النصوص الدستورية او باألحرى القواعد الدستورية عرفية أو مدونة موجودة  (3)

 جربة اليمنية.يف الت
أن التجربة اليمنية هي انعكاس لواقع شعيب و مجاهريي و اجتماعي وسياسي يؤكد وحدة هوية  (4)

االنسان اليمين وبالتالي هذه إحدى الركائز و الدعائم لقيام الشكل السياسي للدولة لكي 

 ينسجم مع الواقع االجتماعي اليمين.
إن التجربة اليمنية اليت أقيمت بعد خالص الشطرين من عوامل التجزئة اجتهت حنو املشاركة  (5)

اجلماهريية الواسعة وهو أمر اعرتضته صعوبات مجة كلها ترى أن البد من متزيق حتى دولة الوحدة 

 اليت كات مثرة لنضاالت اجلماهري اليمنية و السري بها حنو التطور و الرقي.
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