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 جدليَّة الشرعيَّة يف اليمن: بين انتهاء الدُّستوريَّة وضرورة الشَّعبيَّة
 أنور بن قاسم الخضري

ة إنَّ  ياسيَّ ِ
ة والس  ستوريَّ من، في ضوء االختالالت الدُّ  عقٍد ِمن الزَّ

ُ
تي شهدتها اليمن وال تزال تشهدها، منذ

َّ
روف ال

ُّ
الظ

ة عن تحقيق  رعيَّ د عدن، مع عجز الشَّ تي فرضها انقالُب صنعاء وتمرُّ
َّ
يات ال ِ

حد  ولة وسلطاتها، والتَّ تي عصفت بالدَّ
َّ
ال

تي يفترض به
َّ
ب أن يعيد أبسط مهامها ال

َّ
ة، تتطل صارع قائما بين مكوناتها الهشَّ ا القيام بها، وبقاء االنقسام والتَّ

ذي عمل على تعزيز بيئة الحرب، سواء 
َّ
دخل اإلقليمي ال ة القائمة، وفي التَّ فكير في جدوى الحرب العبثيَّ اليمنيون التَّ

ا كان ِمن قبل إيران أو السعودية واإلمارات. فاألفق لحسم الحرب ب ات مسدوًدا، بل أصبح الواقع أكثر تعقيًدا ممَّ

 مض ى.

ة، يعود  ة أو الفئويَّ خصيَّ ة الوضع، وانحياز كثير ِمن األطراف املتصارعة لدول راعية ملصالحهم الشَّ ونظًرا لحساسيَّ

ة هذه األطراف، للبناء على الحقائق في معالجة الوقائع. ؤال عن شرعيَّ  السُّ

 أوًلا: شرعية السُّلطة: 
، وخارِج عملية  ٍ

الح، ودون قبوٍل شعبي  ة السَّ د ابتداء بأنَّ أيَّ ُسلطة أمٍر واِقٍع، قاَمت أو تُقوم، بقوَّ ِ
 
ينبغي أن نؤك

ة. ة، ودون إرهاٍب أو ُعنٍف أو إكراه، هي سلطة غير شرعيَّ تي تقوم في أجواٍء سلميَّ
َّ
ة ال ستوريَّ  االنتخابات الدُّ

ين ِ
ة بمعيار الد  ، ألنَّ اإلسالم ال يؤمن بمبدأ اإلكراه في أدنى العقود شأًنا فكيف بأعظمها وأخطرها فهي غير شرعيَّ

هم لن يجدوا ما يسعفهم  ِ فإنَّ
يف االستدالل بنصوص الوحي  ة السَّ بون على شعوبهم بقوَّ ِ

 
وأعالها. ومهما سعى املتغل

 
َّ
ة، يقول تعالى: ))وال ورى أوضح بيانا وأبلغ حجَّ مُرُهم لذلك؛ ألنَّ آيات الشُّ

َ
 وأ

َ
ة

َ
ال اُموا الصَّ

َ
ق
َ
ِهم وأ ِ

ِذيَن اسَتَجاُبوا ِلَرب 

ا َرَزقَناُهم ُينِفُقوَن((، الشورى:   وَرٰى َبيَنُهم وِممَّ
ُ
ه  38ش اِوْرُهم ِفي –. ويقول سبحانه آِمًرا نبيَّ

َ
الم: ))وش الة والسَّ عليه الصَّ

مِر((، آل عمران: 
َ
 .159األ

ستور ال ة بموجب الدُّ لطة ومصدرها، ويمارُسها بشكٍل وهي غير شرعيَّ عب ماِلك السُّ ذي ينصُّ على أنَّ "الشَّ
َّ
يمني، وال

ة  شريعيَّ
َّ
ة، كما ُيزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات الت مباشٍر عن طريق االستفتاء واالنتخـابات العامَّ
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ـة املنتخبــة"، م ة وعن طريق املجالس املحليَّ ة والقضائيَّ نفيذيَّ ، في املادة )4ادة )والتَّ ظام 5(. كما ينصُّ ِ
(، على أنَّ الن 

ا". لطة سلميًّ ة، وذلك بهدف تداول السُّ ة والحزبيَّ ياسيَّ ِ
ة الس  ديَّ ـعدُّ ة يقوم "على التَّ ياس يَّ للجمهوريَّ ِ

 الس 

ة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؛ وليَّ ِفق مع مبادئ القوانين واملواثيق الدُّ ها ال تتَّ نظًرا لكونها اعتداًء على  كما أنَّ

الح واإلكراه. ِ
عوب وخياراتها، وتعتمد على العنف والس  ة، وتجاوًزا إلرادة الشُّ ات والحقوق العامَّ يَّ ِ

 الحر 

عبي، مهما امتدَّ سلطانها زماًنا ومكاًنا وُموضوًعا، أو قامت   ِضا الشَّ
ا، فهي لم تحظ بالر  ة شعبيًّ وهي أيًضا غير شرعيَّ

َق ببعِض الخدم
َ
ات، أو رعت بعض املصالح. وهللا تعالى خل يَّ ِ

ات، أو َمنَحت بعض الحقوق، أو أتاحت بعض الحر 

ِ ذريعة كانت. ولو كانت هذه املليشيات، 
اس أحراًرا، فال ينبغي استعبادهم أو االستبداد بقرارهم وإرادتهم، بأي  النَّ

ولة في صنعاء أو في عدن، تحظى بقبو  تي انقلبت على الدَّ
َّ
لطة على االنتخابات ال ٍ الستندت لوصولها إلى السُّ

ٍل شعبي 

الح، تحت رقابة  ِ
لطة بقوة الس  وصناديق االقتراع، أو لَدعت هي بذاتها إلجراء انتخابات مباشرة عقب وصولها للسُّ

عب اليمني بها.  دولية محايدة، إلثبات مدى قناعة الشَّ

ة أو اعتراف داخلي أو وعليه فإنَّ مليشيا الحوثي بصنعاء، ومليشيا املج ِ شرعيَّ
لس االنتقالي بعدن، ال تحظى بأي 

يادة على وطنه ونفسه، وهو املعني  ِ
ه صاحب الس  ، باعتبار أنَّ ِ

عب اليمني  لطة للشَّ خارجي، شعبي أو دولي. وتبقى السُّ

يادة أو تفويضها، أو توكيلها، أو تعيين نائب عنه، ملن يراه أميًنا وقاِد  ِ
ة بممارسة هذه الس  ًرا عليها، بصيغة جمعيَّ

د.  يشارك فيها الجميع دون إقصاء، ويخضع الجميع لنتائجها دون تمرُّ

اِخل أو  ِ َمن يعتدي عليها، ِمن الدَّ
فاع عن سيادته هذه في وجه كل  ِ

عب اليمني كبقية شعوب األرض حقُّ الد  وللشَّ

 الخارج.

 ثانيًّا: شرعيَّة مجلس النُّواب:
ر (، مِ 62بموجب املادة ) ِ

ذي ُيقر 
َّ
ولة، وهو ال ة للدَّ شريعيَّ

َّ
لطة الت واب هو السُّ ستور اليمني، فإنَّ مجلس النُّ ن الدُّ

ة، والح ة، واملوازنة العامَّ ة واالجتماعيَّ نمية االقتصاديَّ ة للتَّ ة العامَّ
َّ
ولة والخط ة للدَّ ياسة العامَّ ِ

ساب القوانين وُيقرُّ الس 

قابة ع ستـور.الختامي، كما ُيمارُس الرَّ ـن فـي الدُّ ة على الوجه املبيَّ نفيذيَّ  لى أعمال الهيئة التَّ
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ري 63وبموجب املادة ) ِ
ف ِمن ثالثمائة عضو وعضو واحد، ُينتخُبون بطريق االقتراع الس 

َّ
واب يتأل (، فإنَّ مجلس النُّ

ِ املباشر املتساوي.
 العام الحـر 

واب ِستُّ 65وبموجب املادة ) ة مجلس النُّ ل اجتماع له، ويدعو رئيس (، فإنَّ مدَّ  سنوات شمسية، تبدأ ِمن تاريخ أوَّ

ر ذلك 
َّ
ين يوًما على األقل، فإذا تعذ ِ

ة املجلس، بست  اخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدَّ الجمهورية النَّ

روف و 
ُّ
ى تزول هذه الظ ة حتَّ ستوريَّ يتمُّ انتخـاب املجلـس لظروف قاهرة ظلَّ املجلُس قاِئًما، ويباِشُر سلطاته الدُّ

 الجديد. 

واب، املنتخب في  ستور، في 2003أبريل  27وعليه فإنَّ مجلس النُّ ة املنصوص عليها في الدُّ ته القانونيَّ  27م، انتهت مدَّ

لطة واملعارضة، في 2009أبريل  ة في السُّ ياسيَّ ِ
فاق القوى الس  ة املجلس 2009فبراير  27م. وبرغم اتَّ م، على تمديد مدَّ

، والقياُم ل ٍ
ما كان بهدف إنجاز حوار وطني  ِ مستنٍد دستوري. وإنَّ

عامين آخرين، فإنَّ هذا اإلجراء لم يستند على أي 

فاق جرى تشكيل لجنة ِمن الحزب الحاكم وأحزاب املعارضة، في عام  ِ
 
ة شاملة. وبناًء على االت بإصالحات سياسيَّ

نة ِمن )2010 رتيب للحو 200م، مكوَّ
َّ
ق ( عضٍو، للت ِ

ار الوطني، وتقديم مصفوفة اإلصالحات املقترحة، لكنها لم تحق 

 أي توافق ُيذكر.

ة، في   ياسيَّ ِ
ذي توافقت عليه القوى الس 

َّ
ا 2011أبريل    27وقد حلَّ املوعد الجديد ال م، دون أن تتمَّ االنتخابات. وعوضًّ

ة عارمة، في  ِ ما يستند إليه م، كان ِمن 2011فبراير  11عن ذلك شهد اليمن ثورة شعبيَّ
ظام بكل  ِ

مطالبها إسقاط الن 

واب. ى حلَّ املوعد الجديد النتهاء مجلس النُّ ظام االستجابة لها حتَّ ِ
ب والهيمنة. ورفَض الن 

ُّ
غل مات التَّ ِ

 ِمن مقو 

ة في  ستوريَّ ة الدُّ ياسيَّ 2009أبريل  27وبانتهاء املدَّ ِ
فق عليها بين القوى الس  ة املتَّ م، 2011أبريل  27ة في م، وبانتهاء املدَّ

ة املستِندة ملواد  عب، والقانونيَّ ة املستندة إلرادة الشَّ ة االنتخابيَّ رعيَّ مات الشَّ ِ
واب قد استنفد مقو  يكون مجلس النُّ

. ِ
ياس ي  ِ

ق الس 
ُ
واف ة املستندة للتَّ ياسيَّ ِ

ستور، والس   الدُّ

واب منتهي الوالية،  ة ملجلس النُّ ِ شرعيَّ
لطة وال يصحُّ إثبات أي  عت بين السُّ ِ

 
ة التي ُوق استناًدا للمبادرة الخليجيَّ

ها أتت عقب بطالن 2011نوفمبر    23واملعارضة، في   ة. حيث أنَّ عوديَّ ة السُّ ِياض عاصمة اململكة العربيَّ
م، في مدينة الر 
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ة أخرى، بموجب املبادرة الخل غم ِمن تمديد فترة املجلس مرَّ ة املجلس أساًسا. وعلى الرَّ ة عامين اثنين، شرعيَّ ة، ملدَّ يجيَّ

ة في  ه تأسيًسا على ذلك فقد انتهت املدَّ ة.2013أبريل  27فإنَّ  م، ولم تجر أيُّ انتخابات نيابيَّ

واب سبع سنوات ) واب 2020أبريل    27  -م2013أبريل    27واليوم، مض ى على مجلس النُّ م(، لم ينعقد فيها مجلس النُّ

ة، ال في صنعاء  وافقيَّ  وال في عدن، وال في داخل اليمن وال في خارجه.بصيغته التَّ

ٍب أو منعزل،  ِ
ة، وبين مغي  رعيَّ ٍد للشَّ ِ

ٍد لُسلطة األمر الواقع في صنعاء، وبين مؤي  ِ
ومع انقسام أعضاء املجلس بين مؤي 

عب الي35مع وفاة قرابة ) ة الشَّ ل شرعيَّ ِ
 
ِ وإرادته ( عضًوا ِمن أعضائه فإنَّ املجلس اليوم هو أعجُز ِمن أن يمث

مني 

ولة العليا. ولذلك  ستور كأحِد سلطات الدَّ ا يقوم بمهامه املوكلة إليه في الدُّ  أن يكون مجلًسا دستوريًّ
ً

دة، فضال املوحَّ

ة،  ناته وأطيافه السياسيَّ ِ
ِ مكو 

ة، طيلة خمس سنوات، بحضور كل  ستوريَّ ا لم ينعقد بصفته الدُّ فإنَّ املجلس واقعيًّ

ة، منذ عام بمقتض ى املبادرة ال ته.2015خليجيَّ ِ
 لشرعي 

ً
ِ أساًسا فضال

لطوي  ِ السُّ
س ي   م. فهو فاِقٌد لوجوده املؤسَّ

 إلقعاد 
ً

واب املحتفظ به شكال ة مجلس النُّ عب اليمنيُّ هي ُبطالن شرعيَّ تي ينبغي أن يعيها الشَّ
َّ
وعليه فالحقيقة ال

 
ً

ِ قضاياهم. فضال
ين عن األخذ بزمام املبادرة في حل  ِ

راع اليمني  ِ
 عن كون كثير ِمن األعضاء تورطوا في االنخراط في الص 

عب، 2014القائم منذ  ِ الشَّ
ِ كل 

عب اليمني  م لصالح طرف دون آخر، بعيًدا عما أقسموا عليه ِمن العمل ألجل الشَّ

ة. ذي قبلوا رهن أنفسهم مقابل بيعه ألطراف خارجيَّ
َّ
 وللوطن ال

 ثالثاا: شرعيَّة رئيس الجمهوريَّة:
ستور اليمني لعام في املادة ) ولة، ويتمُّ انتخابه 106ينصُّ الدُّ (، الفقرة )أ(، على أنَّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدَّ

ِياض، في 
ة املوقعة في الر  ستـور. وبحسب املبادرة الخليجيَّ الث 2011نوفمبر  23وفًقـا للدُّ

َّ
ت في البند الث تي نصَّ

َّ
م، وال

ة للرئيس )علي عبدهللا   ِمنها على أن يقرَّ مجلُس  ة والقضائيَّ تي تمنُح الحصانة ضدَّ املالحقة القانونيَّ
َّ
واب القوانين ال النُّ

ه منصور هادي، فإنَّ هادي يكون رئيًسا باإلنابة عن علي  بع يشمل نائبه عبدربُّ
َّ
صالح(، وَمن عملوا معه، وهذا بالط

واب و  ئيس باإلنابة عبدهللا صالح، بعد تقديمه استقالته ملجلس النُّ ابع. وأنَّ الرَّ مصادقته عليها، حسب البند الرَّ

ة في غضون  ة للمبادرة، وما  60)هادي( يدعو إلى انتخابات رئاسيَّ نفيذيَّ ة التَّ ستور. وبموجب اآلليَّ يوًما بموجب الدُّ

وقيُع على املبادرة ي رة، فإنَّ طرفي التَّ ِ
 
ة املبك ِئاسيَّ

ِ شخٍص لخوض ورد فيها بشأن االنتخابات الر 
لتزمان "بعدم ترشيح أي 

ئيس عبدربه منصور هادي". ، نائب الرَّ ِ
قي 

ُ
واف ِ مرشٍح غير املرشح التَّ

رة، أو تزكية أي  ِ
 
ة املبك ِئاسيَّ

 االنتخابات الر 
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ورة، وأبطلت 
َّ
لت إعماله، وتجاوزت مطالب الث

َّ
ستور اليمني، وعط ة تجاوزت الدُّ وعليه فإنَّ املبادرة الخليجيَّ

عب مقا ذي يقوم على سلطة الشَّ
َّ
ِ ال

يمقراطي  ِ
ِ والحكم الد 

ظام الجمهوري  ِ
ها قضت على مفهوم الن  صدها، بل إنَّ

ة املتآكلة لنظام علي عبدهللا  رعيَّ ة نزيهة؛ وبنت على الشَّ عبير عن إرادته وخياراته، في ضوء انتخابات تنافسيَّ والتَّ

واب ة ملجلس النُّ ة املنتهيَّ رعيَّ  .صالح والشَّ

جنة العليا لالنتخابات واالستفتاء، في  
َّ
وافق الوطني عبد ربه 2012فبراير    24وفي حين أعلنت الل م، عن فوز مرشح التَّ

تي جرت في 
َّ
ة ال ِئاسيَّ

ة، بحصوله على األغلبية املطلقة في االنتخابات الر   21منصور هادي بمنصب رئيس الجمهوريَّ

ه ووفقا للمادة ) %، ِمن99.8م، إذ فاز بنسبة 2012فبراير  اخبين، فإنَّ تي تنصُّ على أنَّ 109إجمالي أصوات النَّ
َّ
(، وال

م في  واب قبل أن ُيباِشر مهام منصبـه، وبحسب ما تقدَّ ـة أمام مجلس النُّ ستوريَّ ي اليميـن الدُّ ِ
ة يؤد  رئيـس الجمهوريَّ

ذي انتهت واليته في  
َّ
واب اليمني، ال ة مجلس النُّ ه منصور هادي لم يؤِد اليمين 2011أبريل    27شأن شرعيَّ م، فإنَّ عبدربُّ

. ٍ
 أمام مجلس نواٍب شرعي 

ً
ة فعال ستوريَّ  الدُّ

ة املقررة لرئيس  واب في حينه، فإنَّ املدَّ ه منصور هادي صحيًحا أمام مجلس النُّ وفي حال اعتبار قسم عبدربُّ

، املادة ) ِ
ستور اليمني  ة بحسب الدُّ ة. (، سبع سنواٍت 112الجمهوريَّ ستوريَّ ة، تبدأ ِمن تاريخ أداء اليمين الدُّ شمسيَّ

ستور، في   بموِجب الدُّ
ٌ
ة ُمنتهية ستوريَّ ه منصور هادي الدُّ ة عبدربُّ  م.2019فبراير  25وعليه، فإنَّ مدَّ

ت املادة ) ة بتسعين يوًما، ت114وقد نصَّ ة رئيس الجمهوريَّ ه قبل انتهاء مدَّ ستور اليمني، على أنَّ بدأ اإلجراءات (، ِمن الدُّ

ة دون انتخاب  ة بأسبوع على األقل، فإذا انتهت املدَّ ة، ويجب انتخابه قبل انتهاء املدَّ النتخابات رئيٍس جـديـد للجمهوريَّ

ة ال  واب ملدَّ ابق في مباشرة مهام َمنصبه بتكليٍف ِمن مجلس النُّ ئيُس السَّ ِ سبٍب كان، استمرَّ الرَّ
ئيس الجديد، ألي  الرَّ

ة حالة أخرى يستحيل معها إجـراء تتجاوز ت  في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أيَّ
َّ

ة إال سعين يوًمـا، وال تزيد هذه املدَّ

تل واألطراف حسب املبادرة 
ُ
لي جميع الك ِ

 
واب بنصاٍب صحيح، وبحضور ممث االنتخابـات. وعليه فلم ينعقد مجلس النُّ

ة، لتمديد رئاسة هادي رغم تجاوزه املدَّ  ة.الخليجيَّ ستوريَّ  ة الدُّ

ه منصور هادي، في  م عبدربُّ  عن ذلك، فقد تقدَّ
ً

د 2015يناير  21فضال ِ
 
واب، يؤك م، بخطاب استقالة إلى مجلس النُّ

ا مع املادة ) ذي ألجله انتخب. وذلك تماشيًّ
َّ
تي تجيز 115فيه عدم قدرته "على تحقيق الهدف" ال

َّ
ستور، وال (، ِمن الدُّ

ة تقد  أن ذات املادة تشير إلى أنَّ االستقالة تكون لرئيس الجمهوريَّ
ُ
واب. وحيث بة إلى مجـلس النُّ يم استقالته مسبَّ
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واب لها باألغلبية املطلقـة لعدد أعضائـه )أي  قبـل وأعاد رئيس 1% + 50نافذة بقبول مجلس النُّ
ُ
(، أو في حال لم ت

ة أ واب خالل ثالثة أشهر ملرَّ ة تقديمها ملجلـس النُّ واب في حينه الجمهوريَّ خرى بموجب املادة، فإنَّ رفض مجلس النُّ

ا باألساس.  لقبول االستقالة ال يغير حقيقة أنَّ املجلس في ذاته لم يكن شرعيًّ

ة، في  رعيَّ واب، منتهَي الشَّ ه منصور هادي إلى مجلس النُّ م عبدربُّ م، بخطاب يبلغهم فيه 2015فبراير  24وإذ تقدَّ

ا بقراره سحب استقال ِ ما تقتضيه املصلحة الُعليا رسميًّ
د في ظل 

َّ
ه أك ة، فإنَّ ابقة ِمن منصبه كرئيٍس للجمهوريَّ ته السَّ

تي تحيُق بها، وتستهدف وحدة وأمن وسيادة الوطن، ونسف االستحقاقات 
َّ
عبة ال روف الصَّ

ُّ
للبالد، وخطورة الظ

ٍ عميٍق، 
ة، وإدخال البلد في فراغ دستوري  ستوريَّ ة والدُّ ياسيَّ ِ

واب معه إلنقاذ ما يمكن الس  على تعاون مجلس النُّ

امل وتطبيقها على  ة، وإنجاز مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشَّ ة واالقتصاديَّ إنقاذه، وإعادة تطبيع األوضاع األمنيَّ

ة، في شخص شريعيَّ
َّ
ة والت نفيذيَّ لطة التَّ ِ مقاليد السُّ

ك هادي بكل  اريخ تمسَّ ه ومنذ ذلك التَّ ه، وبصورة األرض، فإنَّ

ذي تنعم به بعض محافظات اليمن، وطيلة خمس سنوات، دون إبداء 
َّ
ة، وِمن خارج أرض الوطن رغم األمن ال مركزيَّ

ِ والقواعد 
يمقراطي  ِ

ِ والحكم الد 
ظام الجمهوري  ِ

ة. وفي هذا مخالفة ملبادئ الن  ياسيَّ ِ
ة والس  ة واألمنيَّ ستوريَّ األسباب الدُّ

ة  ستوريَّ  املتعارف عليها.واملبادِئ الدُّ

ت املادة ) عب، واحتـرام 110وقد نصَّ ة على تجسيد إرادة الشَّ ستور على ما يلي: "يعمل رئيـس الجمهوريَّ (، ِمن الدُّ

لطة،  لمي للسَّ ِ
داول الس  ـة، وااللتزام بالتَّ ـورة اليمنيَّ

َّ
ة، ومبـادئ وأهداف الث ستور والقانون، وحماية الوحدة الوطنيَّ الدُّ

ولة، ويمارس واإلشراف ع ة للدَّ ياسة الخارجيَّ ِ
ة، وتلك املرتبطة بالس  فاع عن الجمهوريَّ ِ

ة املتعلقة بالد  ياديَّ ِ
لى املهام الس 

ستــور".  صالحياته على الوجـه املبيـن في الدُّ

ة، وإلى حقيقة غياب ا ئيس االنتخابيَّ ة، وإلى انتهاء فترة الرَّ ه استناًدا للمواد الدستوريَّ ئيس عن القيام وعليه، فإنَّ لرَّ

تي تبطل أيَّ إقرار لالستبداد 
َّ
ِ ال

يمقراطي  ِ
ِ والحكم الد 

ظام الجمهوري  ِ
بمهامه ِمن أرض الوطن، ومخالفته ملبادئ الن 

ه  ة لعبدربُّ ه ال شرعيَّ ِ مبرر، فإنَّ
روف، وتحت أي 

ُّ
ا كانت الظ ا كان، وأيًّ لطة في شخص فرٍد، أيًّ ة السُّ ٍ ومركزيَّ

ياس ي  ِ
الس 

ِ -ر هادي منصو 
ة، في ظل  ستوريَّ أيًضا. بل هادي أقرب ما يكون إلى أن يكون عاجًزا عن العمل والقيام بمسئولياته الدُّ

 تغييبه أو غيابه قصًدا.
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ِئاسة 116وبحسب املادة )
ى مهام الر 

َّ
ائم عن العمل، يتول ة، أو عجـزه الدَّ ِ منصِب رئيس الجمهوريَّ

ه في حالة خلو  (، فإنَّ

ًتا نا
ًّ
ئيس، يتمُّ خاللها إجراء انتخاباٍت جديـدٍة مؤق ِ منصب الرَّ

ين يوًما ِمن تاريخ خلو  ِ
ة ال تزيد عن ِست  ئيس ملدَّ ئُب الرَّ

ة. ب على أبناء اليمن انتخاب رئيس جديد للجمهوريَّ ئيس. وِمن ثمَّ يتوجَّ  للرَّ

وارئ، منذ تولي هادي رئاسة الجمه
َّ
ه لم تعلن في اليمن حالة الط ة، حسب املادة )وحيث أنَّ (، والتي تنصُّ على 121وريَّ

واب  ن في القانون، ويجب دعوة مجلس النُّ ٍ على الوجه املبيَّ
وارئ بقرار جمهوري 

َّ
ة حالة الط ه: "ُيعِلن رئيس الجمهوريَّ أنَّ

 ين
ً

واب ُمنحال الية لإلعالن، فإذا كان مجلس النُّ بعــة األيام التَّ عقد املجلس القديم لعرض هذا اإلعالن عليه خالل السَّ

حو السابق، زالت حالة  ستور، فإذا لم ُيدَع املجلُس لالنعقاد، أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النَّ بحكم الدُّ

ة أو  اخليَّ  بسبب قيام الحرب أو الفتنة الدَّ
َّ

وارئ إال
َّ
سـتور. وفـي جميـع األحـوال ال تـعلن حـالـة الط وارئ بحكم الدُّ

َّ
الط

ـواب"،  الكوارث  بموافقـة مجلـس النُّ
َّ

هـا إال ة محـدودة، وال يـجـوز مدُّ  لـمدَّ
َّ

وارئ إال
َّ
ة، وال يكون إعالن حالة الط بيعيَّ

َّ
الط

! ٍ
ٍ وقانوني 

 فإنَّ اليمن تعدُّ في وضع دستوري 

 رابعاا: شرعية التَّحالف:
ه منصور هادي، بتاريخ  هه2015/ 3/ 24بموجب رسالة عبدربُّ تي وجَّ

َّ
عاون الخليجي، أعلنت م، وال ا إلى قادة مجلس التَّ

قيقة للوقوف  ذي ينصُّ على مناشدة "دولكم الشَّ
َّ
ا استجابة لنداء هادي ال ة تحالفا عربيًّ عوديَّ وكما عهدناكم -السُّ

فس، املنصو  -دائًما فاع عن النَّ ِ
عب اليمني، لحماية اليمن"، ويطلب منهم: "استناًدا إلى مبدأ الد  ص إلى جانب الشَّ

فاع العربي 51عليه في املادة ) ِ
ة، ومعاهدة الد  ول العربيَّ ِحدة، واستناًدا إلى ميثاق جامعة الدُّ ( ِمن ميثاق األمم املتَّ

ل العسكري لحماية اليمن  دخُّ زمة بما في ذلك التَّ
َّ

دابير الال ة بكافة الوسائل والتَّ املشترك، تقديم املساندة الفوريَّ

ِ ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق  وشعبه ِمن العدوان الحوثي
ع حدوثه في أي 

َّ
املستمر، وردع الهجوم املتوق

 الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة القاعدة وداعش".

 
ً

ة دوال عوديَّ ول املذكورة، فأخرجت السُّ حالف بالدُّ ل التَّ
َّ
ة لم تلتزم بمضمون الخطاب، حيث لم يتشك عوديَّ لكنَّ السَّ

ة وأدخلت دو  ة واإلمارات تجاوزتا كل حدود خليجيَّ لة مصر وغيرها، رغم عدم ورودها في الخطاب. كما أنَّ السعوديَّ

ة  ة ودوليَّ ل املتعارف عليه ليصبح األمر عدواًنا سافًرا على اليمن: أرًضا وشعًبا ودولة. وقد أثبتت تقاريُر محليَّ
دخُّ التَّ

ة عديدة، وأخر  ة تورُّط البلدين في جرائم إنسانيَّ  ى ترقى إلى أن تكون جرائم حرب.عدَّ

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 8 of 9 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

May 11, 2020     

 عن كون 
ً

ة؛ فضال رعيَّ ة، بل عبر سلطة فاقدة للشَّ رعيَّ لطات الشَّ دخل السعودي اإلماراتي جاء خارج السُّ وِمن ثمَّ فالتَّ

ة واالتفاقات  ة والقانونيَّ ستوريَّ ِ اعتبار للجوانب الدُّ
ولتين تجاوزتا خطاب هادي وتصرفتا بشكل مستِقٍل عن أي  الدَّ

ر عن حركة و  ِ
ارع اليمنيَّ اليوم ُيعب  . لذلك فإنَّ الشَّ

ً
ة قانوًنا وسياسة رعيَّ ة. فيعدُّ تدخلهم فاقًدا للشَّ املواثيق الدوليَّ

ذي طال اليمن لخمس سنوات عجاف.
َّ
 رفض لهذا العدوان ال

ٍ ِمن مصر وليبيا وسوريا واليمن والسُّ 
عودي واإلماراتي في كل  ظام السُّ ِ

ودان وغيرها كفيلة بعدم الرُّكون إنَّ جرائم الن 

ل 
ُّ
دات املسلحة، ودعما تشك مرُّ ة والتَّ وء والخيانة والغدر. فهما َمن قاَدا االنقالبات العسكريَّ إلى حليف بهذا السُّ

ة خارج إطار القانون.  املليشيات اإلرهابيَّ

 الخالصة:
 
َّ
ِ أوجه القهر والت

ة لنبذ كل  ين اليوم بحاجة ملحَّ ِ
الُعب إنَّ اليمني  ة أو املال، أو التَّ ط القائمة عليهم، بموجب القوَّ

ُّ
سل

ة تستند لغير  ِ شرعيَّ
ة، وعدم االعتراف بأي  ة أو أمميَّ ة دوليَّ الت خارجيَّ ستور والقانون، أو باالستناد إلى تدخُّ بالدُّ

لميَّ  ِ
رق الس 

ُّ
لطة بالط الح بدون الوصول للسُّ ِ

ة، وتستقوي بالس  تهم االنتخابيَّ عب شرعيَّ تي تكفل للشَّ
َّ
ة ال ستوريَّ ة الدُّ

ة دون إكراه أو خوف. عبير عن إرادته الحرَّ  التَّ

 ِ
ة وتآخيهم وتآلفهم على حب  وينبغي عليهم نفض ركام الخوف، وكسر قيود الجمود، والوثوق بإرادتهم الجماعيَّ

لم واال  ِ
عاون مًعا لتحقيق األمان والس  ِ وطنهم اليمن، والتَّ

عب بعضهم لبعض، وحب  املة للشَّ ة الشَّ ستقرار والتنميَّ

 جميعا.

ات،  يَّ ِ
ٍ ينطِلق ِمنه اليمنيون لبناء دولة ذات سيادة واستقالل، تكفل الحر 

روري العودة إلى عقد اجتماعي  إنَّ ِمن الضَّ

ة بين أبناء الوطن، والعدل القضائي بينهم، وتحقيق إرادة ال عب وتضمن الحقوق، وتقوم على املساواة القانونيَّ شَّ

ِ لسيادتهم 
ة، وتدخل الخارج املذل  ة والحزبيَّ ة واملناطقيَّ ائفيَّ

َّ
راعات الط ِ

عاته، بعيًدا عن اإلرهاب والعنف والص 
ُّ
وتطل

 واملفض ي للقضاء على استقاللهم وكرامتهم.

ستور الجديد، لجعل دة الدُّ اِبق، أو مسوَّ ستور السَّ دد يمكن ألبناء اليمن إعمال الدَّ ة ُيمِكن البناُء وفي هذا الصَّ ها أرضيَّ

عيُّ في صياغة دستوٍر جديٍد سيكون ُمكِلًفا  ٌر، والسَّ
َّ
عليها في انطالقهم نحو املستقبل. ذلك أنَّ االنطالق ِمن فراغ ُمتعذ
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ستورين  ٍ من الدُّ
ابق والجديد-وصعًبا. وما يمكن أن ُيقال عن أي  ِمن خلٍل أو نقٍص أو قصور، يمكن معالجته.  -السَّ

اس لتغليب فالق وايا وصدقت العزائم وتطاوع النَّ صت النَّ
ُ
ح، إذا ما خل ، والخلُل ُيصحَّ قص ُيتمُّ ُصور ُيستدرك، والنَّ

ة واملهينة. ِ
 
 وحدتهم ومصالحهم املشتركة، بعيًدا عن إمالءات الخارج املذل

 ِ
ِ الص 

اغبين في حل  الم وأن يعلن عن قيام جبهة إنقاذ وطني تشمل كلَّ عقالء الوطن، الرَّ راع وتجاوز الحرب، وخلق السَّ

لت 
َّ
اس واختيارهم دون إكراه. فإذا تشك عبير األصدق عن إرادة النَّ واألمن، والعودة إلى صناديق االقتراع لتبقى هي التَّ

ظر إلى مساعدة حلفاء أمناء وأصدقاء لليمن وأوفياء لشعبه.  هذه الجبهة أمكن النَّ
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