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2    صفحة
 

 الملخص التنفيذي 

حولت فكرة الوحدة من اتحاد بين دولتين يهدف إلى تنمية البلدين  فشلت الجمهورية اليمنية ألنها 

ن إلى كابوس مرعب فقد تحول هذا والكثيرن حياة الناس كما نظر لها وتحقيق االستقرار وتحسي

دفع الجنوبيين   ()عودة الفرع لألصلالحلم المثالي للوحدة بين الدولتين إلى مجرد ضم والحاق 

من للوقوف في وجه هذا المسعى الذي قادته مراكز القوى التقليدية في صنعاء ورجال دين" وبدال 

واستبعاد الجنوب شعبا ونظاما وهوية و   أقصاءأن يتم تعزيز الوحدة وجعلها جاذبة للجميع جرى 

لهذا   وهو ما دفع الشعب الجنوبي أن ينتفض ويرفض االستكانة  ثقافة وابقوا عليه أرضا مستباحة

وليخلع عنه وبصورة مستمرة ال لبس فيها يمننه   المصير الذي أرادته هذه القوى المتخلفة له

 قسرية لم يكن له أي راي في اختيارها.

 :د التاريخيالبع

منذ ظهور أول فكرة لليمننة السياسية في منطقة جنوب الجزيرة  أقل من قرن من الزمان

وفي هذا العام تحولت اليمن  م.0201وذلك بإعالن قيام المملكة اليمنية المتوكلية في عام   العربية

فاسم اليمن لم يكن قبل هذا التاريخ إال داللة على اتجاه جغرافي  ،ألول مرة من جغرافيا إلى هوية 

ارتكزت هذه الهوية على التوسع وضم كافة المناطق التي تقع تحت ولم يكن يمثل هوية او دولة. 

 .مسمى اليمن أسموها الفروع وضمها إلى األصل صنعاء

 هالقادمة فركب الموجة واخترققبلي بموجة التغيير ام شعر االئتالف ال0262سبتمبر  انقالب وبعد

ير بركوب واختراق ثورة فبرا عند قيام مراكز القوى هوهو ذاته الواقع الذي أعاد نفس هاوحرف

وحرفته عن تحقيق  سبتمبر انقالبكما احتويت  وحرفها عن مسارها  احتوائهامحاولة  م و2100

 .أهدافه

وكان  .عسكرية وقبلية ودينية تم تقسيم السلطة بين ثالثة مراكز قوى ومع تنصيب صالح رئيسا

أن كل واحد من الثالثة له حصته سواء في التعيينات   ،ذلك التقاسم يعني تقاسم الثروة والسلطة

او القطاعات لكبار المسئولين او لصغارهم أو في التجنيد في الجيش او في الموازنة العامة للدولة 

في تسخير كل مقدرات الوطن لمصالحهم  القوى وبدأ عصر مراكز ،في غير ذلك  أواالقتصادية 

 ،لزيادة ثرواتهموتم التعبئة للهوية اليمنية وبناء الدولة بهدف الحفاظ على تماسك البلد خدمة 

لها بعناية  والتنفيذ والجنوب كان احد األطماع االستراتيجية لمراكز القوى التي تم التخطيط

 ودهاء.

 القانوني : البعد

ف السنيين إنما قد دخل الوحدة على أساس اتفاقية ي الجنوب المقيم على أرضه منذ االإن الشعب ف

شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبيع أرضه وثرواته ومؤسساته 

ي والقومي ولكن هذه ولم يرهنها ألحد بل كان دافعه للوحدة هو اآلخاء اليمني والعربي واإلسالم

 1صنعاء.  سلطاتم من قبل 0221الوحدة ضربت في الصميم بإعالن الحرب في 
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أن الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على أسس وقواعد القانون 

أعضاء الدولي والمواثيق الدولية كما أن اتفاقية الوحدة المبرمة لم تكن بين دولتين ذات سيادة و

في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ولم تشرك أي من هذه الهيئات وتحديدا  منظمة 

األمم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوقيع على هذه االتفاقية ولو حتى كشهود ولم تنشر تلك 

ل عن هذه االتفاقية االتفاقية او تودع لدى الهيئات الدولية وال يعلم الشعب في الجنوب والشما

شيء سوى ما تسرب بانها من صفحة ونصف الصفحة  وهي مساحة ال تكفي حتى لعقد تأجير 

 6محل.

 البعد السياسي :

مراكز القوى في صنعاء األساليب العسكرية واألمنية المختلفة إلحكام وباعتماد سلطة الحرب 

مختلف  مستخدمةستمر على مقدراته وثرواته، سيطرتها على جغرافيا الجنوب والفيد والنهب الم

ه االجتماعية والسياسية، بنيالاألساليب والسبل الستدعاء جراحات وخالفات الماضي بهدف تفكيك 

فاتبعت سياسة التعاقدات االنتقائية لضمان التمثيل الشكلي للجنوب وإفراغه من محتواه كمؤسسات 

 دولة قامت على النظام والقانون.

م أحدثت تصدعات عميقة في جدار الوحدة، ومما زاد األمر سوءا  0221حرب صيف 

م، كما أنها لم 21عقبت الحرب و انفراد  السلطة في صنعاء بحكم دولة ما بعد أالممارسات التي 

تقم لحل المشاكل الناجمة عن حرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة 

التسلط في حين يردد مواطنون من الجنوب أن السلطة الى جانب  و بعادالنهب و اإلقصاء واالست

م، قد أطلقت 0221تسريح عشرات األالف من المدنيين و العسكريين عقب الحرب األهلية  في 

ين لنهب أراضي الجنوب و بيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إال أن قرار ذيد الفاسدين و الناف

 أطلقوا شرارة )الحراك الجنوبي(. مدنيين هم منتسريح آالف العسكرين و ال

 البعد االقتصادي :

قد تكون من االقاويل التي يرددها  ،  بتحويل عدن الى قرية(علي عبدهللا صالح قسم الرئيسأ)

بموجب اتفاق الوحدة على ارض الواقع ف ىالقسم حقيقيا  لكنه بالتأكيد ما جر نالناس وقد ال يكو

وعدم  ،عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدناصبحت مدينة صنعاء 

ا  لكل مقومات ن من تدهورمصداقية تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية عانت مدينة عد

 قتصادي.االتجاري وال الحياة فيها وبشكل خاص في الجانب

الفساد بصورة غير تشار ناسهمت هذه السياسة في الجنوب في تعطيل مصالح التجار وا وقد

 موجودة في مناطق اخرى في اليمن.

 ا  وامرت الدولة مكاتب شركات النفط العاملة في اليمن والتي كانت قد اتخذت من مدينة عدن مقر

الدولة بفرض تعريفات مختلفة  كما عملت ،لها باالنتقال الى صنعاء واغالق كافة مكاتبها في عدن

للخدمات االساسية ارخص في الشمال عن الجنوب فعلى سبيل المثال فأن مكالمة هاتفية داخل 
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كما أن سعر الكيلو عنها في المكال  %51وبـمنها في عدن  %11مدينة صنعاء ارخص بـ

اعية ارخص ة والصنوات/ساعه من الكهرباء في الشمال للبيوت السكنية او لألغراض التجاري

 .%01بفروقات تتجاوز الـ عنها في الجنوب

 

 البعد الثقافي واالجتماعي :

تحوال  في سلوكيات  أحدثتفي الجنوب لعقود هناك ثقافة مدنية تأسست  أنيشير الواقع إلى 

الجنوبيين، فبات ترسيخ مبدأي النظام والقانون في االحتكام اليه هما المؤشران الرئيسيان للدولة 

 في الجنوب. 

إن هذه النهضة الثقافية االجتماعية في الجنوب والتي لألسف تم القضاء عليها بعد قيام الوحدة 

صنعاء وبشكل سافر بعد  لسلطاتوالممنهجة م   بفعل السياسات الخاطئة 0221مباشرة في العام 

م، فبدال  من تسخير قدرات البلد وثرواته في تطوير التعليم، باعتباره احد اهم 0221حرب صيف 

لما تم  ة ألي مجتمع، حدث تراجعا  كبيرا  التنمية وهدفها والثروة الحقيقي أداة و اإلنسانركائز بناء 

م، على 0221لت عقلية المنتصر بعد حرب صيف إنجازه في مرحلة ما قبل الوحدة، حيث عم

والمسيطرة على مقدرات الجنوب ومستقبل  األقلصياغة سياسة تعليمية تنسجم ومصالح الفئة 

حضارية  إنسانيةتدمير منظومة القوانين االجتماعية، التي أسست لقيم  إلىأبنائه، باإلضافة 

 .في الجنوب المجتمع أفرادوعالقات متكافئة بين جميع 

لقد تحقق للمرأة الجنوبية المساواة وتكافؤ الفرص في مواقع صنع واتخاذ القرار من سبعينات 

القرن الماضي فهي اول قاضية واول نائب وزير واول عميد كلية اقتصاد واول مذيعة تلفزيون 

 واول مذيعه إذاعة واول مالكة ورئيس تحرير لصحيفة على مستوى الجزيرة العربية.

في  الخطرةكانت اللعبة  السلطات الشماليةاستخدام الدين من قبل رات القبلية وأوالثإحياء النعرات 

فكرة لبالترويج  0221الشمالي باإلعداد لحرب  السلطة في حيث بدأ. السياسة اليمنية الداخلية 

حالل وجاءت  أعراضهموان قتلهم ونهبهم وانتهاك  "ن الجنوبيين ما هم إال شيوعيون كفرة"إ

سيئة الصيت  لإلصالحعضو مجلس شورى حزب التجمع اليمني  الديلمي عبدالوهابفتوى الشيخ 

 6 لتحفر جرح غائر في قلوب الجنوبيين.

الجنوب و تراجع  يمننةمشروع  إلسقاطإن الحصيلة السوداوية لما اسمي بالوحدة كانت كافية 

 .األبدوالى ن المدافعين عنها وخروجها من وعي الجنوبيي
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:المدخل  

، اقتصادية، قانونية، ةتعبر عن حقوق تاريخي ،وهوية شعب ودولة قضيةهي القضية الجنوبية 

م بين كيانين 0221مايو 22الوحدة اليمنية في  اعلنتلقد لشعب الجنوب. ، و اجتماعية ثقافية

م كدولة ذات سياده 0261نوفمبر 01سياده منفصله إذ تحقق للجنوب استقالله في  يمستقلين ذو

وكذا جامعة الدول العربية لها  التابعةوبشخصية اعتبارية في منظومة األمم المتحدة والمنظمات 

التي لجمهورية العربية اليمنية اعاله على ا ما وردوينطبق نفس  الصلةوالمنظمات الدولية ذات 

 م.0262سبتمبر  26في تحققت ثورتها 

استعادة االمن  في تأثيراليوم باهتمام دولي بالغ لما له من  يحظىإن حل القضية الجنوبية 

يشكله عدم الحل من خطر داهم  اواالستقرار والتوازن السياسي في اليمن واالقليم بشكل عام ولم

 العالمي  . االستقرارليس على االقليم فحسب ولكن على 

ل والجنوب كمخرج لهما إن الوحدة اليمنية التي هرب نحوها النظامين الشموليين في الشما

للسلطات  نحو الهاوية جراء السياسات والمكائد بشعب الجنوباصبحت في واقع االمر مأزقا  دفع 

التي دفع الجنوب ثمنها باهضا  من مقدراته وثرواته وحقوق االنسان التي شهدت  في صنعاء

 تدهورا  في الجنوب لم يسبق له مثيال  في تاريخه.

حيث جرى الغاء  0221دولة من مايو أال  ةحال مدمر ابرز سماتهنحن أمام بناء سياسي ف

الوحدوي  اإلعالنما فشل الوحدة بين إعالنالشرعية السياسية للدولتين شماال  وجنوبا  تحت غطاء 

م التي قضت على كل 0221ولم تقم شرعية سياسية بديلة فبدأت األزمة التي انتهت بحرب ابريل 

الوحدة وتدرجت هذه االزمة القائمة في تشكل حلقاتها عبر فترات  مشروع محاوالت االبقاء على

طرفاها الجنوب وهور قضية الجنوب وظ  م0221 صيف حرب ما بعدزمنية مختلفة منذ 

 .شمال اراد فرض الوحدة بالقوة وجنوب رافض لواقع فرضته القوة والحرب  ،والشمال

الوحدة  مشروع ر المحافظة علىم  تسخير وتعبئة دينية وقبلية تحت شعا0221شهدت حرب 
اليمنية بينما الحقيقة لم تكن سوى بهدف نهب مراكز النفوذ لثروات الجنوب حتى وقتنا الحاضر. 

كن بسبب يعبدهللا صالح وال لحمر لم  م بين علي2100في عام  حدث ذيال والصدام المسلح
البنه واالنحراف عن الحكم مواالتهم للثورة بل لرفض ال لحمر توجه علي صالح في توريثه 

االتفاق الذي ابرم عند تنصيبه رئيسا أن تكون المرجعية لمراكز القوى ... كانت حربا للحفاظ 
  على حساب مرجعية أسرة على صالح. الثالثعلى السلطة وتثبيت مرجعية مراكز القوى 

هد المليونية إن اخر مشاهد القضية الجنوبية في تعبيراتها السياسية والشعبية تتبلور في المشا
الضخمة، وهي تعبير صارخ على ان القضية الجنوبية تتجاوز الرؤى المعزولة والنظرات 
السياسية الضيقة والزعامات السياسية والوجاهية الى تشكيل موقف الشعب في الجنوب وليس 
ة هناك اكثر من هذا الدليل يستطيع أن يؤكد ويثبت القضية الجنوبية بكونها حقيقة حاضرة وماثل

أمام العيان ليس بحاجة لذاكرة ماضوية او خيال مستقبلي إال في سبيل العبرة من وفي سبيل وضع 
الحلول التي لم تعد تقبل المراوغة والتحايل فالمسألة أكبر من تفاصيل مصلحه صغيرة وهي اليوم 

 كبيرة بمستوى الشعب الذي يخرج الى الشارع بالمليونيات.
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 البعد التاريخي: أوال :

 

 نشأة الهوية اليمنية

 

ظهر اسم اليمن أوال باسم يمنات كمنطقه في اطار كيان يشمل معظم جنوب الجزيرة العربية  

إال في عهد المملكة اليمنية المتوكليه في عام ،وليست كدوله. ولم يظهر اسم اليمن كمسمى دوله 

من  وجزءا  بأ ومعين س وعلى أراضي الدول القديمة،م التي اعلنها اإلمام يحي حميد الدين 0201

أراضي أوسان وقتبان وكذا أراضي ما كان يعرف بالدولة اإلدريسية التي اصبح معظمها ضمن 

عدن والمحميات الغربية من هذه  ولم تكنم. 0201األراضي السعودية بعد اتفاقية الطائف عام 

 األراضي .

فاسم اليمن لم يكن قبل هذا  ،وفي هذا العام تحولت اليمن ألول مرة من جغرافيا إلى هوية 

 التاريخ إال داللة على اتجاه جغرافي ولم يكن يمثل هوية او دولة.

 

االستغالل السياسي والديني واالقتصادي للهوية اليمنية لمراكز القوى احتواء الهوية الجديدة :

 .للبسط على ثروات اليمن والجنوب

لليمننة السياسية في منطقة جنوب الجزيرة قرن من الزمان أو يقل عن ذلك منذ ظهور أول فكرة 

م.  في محاولة للخروج 0201في عام  هن قيام المملكة اليمنية المتوكليوذلك بإعال  العربية

بمشروع الدولة الوطنية بعد إدراك اإلمام يحي بن حميد الدين عمق المتغيرات التي طرأت على 

العثمانية و تقاسم  بعد افول االمبراطوريةا  خصوص  بعد الحرب العالمية األولى،  الساحة الدولية

 .ارثها بين أطراف محلية وأخرى دولية

من القبائل وزادت أطماعه في ضم  ئهالجديد كبرت أحالم اإلمام وحلفافي ضوء هذا المعطى 

المزيد من األراضي لزيادة مداخيله من الخراج من مناطق يحلم بضمها إلى مملكته فكان أن 

جنوب الطائف ومكة إلى مضيق  يمين الكعبة يدخل ضمن حدود مملكته اعتبر ان ما هو 

ضد األدارسة في إقليم عسير ونجران وضد سلطنات   ولذلك دخل حروبه المعروفة ،الطبيعية

الجنوب ابتداء من بداية القرن الماضي لينتهي به األمر إلى توقيع اتفاقية الطائف بعد خسارة 

م واتفاقية اعتراف مع 0201ى بيت الفقية قرب الحديدة في حربه ووصول القوات السعودية إل

لينسحب بموجبها من بعض األطراف التي احتلتها  ،سلطنات الجنوب وبريطانيا في الجنوب 

 .قواته في حدود المناطق الجنوبية ويقر فيها بالحدود القائمة بين الطرفين

 مراكز القوى الثالثة الرئيسية في صنعاء  تهاوغذلهوية اليمنية الجديدة شكلتها ا
( ناليمافة المناطق التي تقع تحت مسمى )على التوسع وضم ك - هذه الهوية -ارتكزت  وهي

اسموها الفروع وضمها إلى األصل صنعاء. هذا التماسك بين القوى الثالث تعرض مع 



 مقدم من مؤتمر شعب الجنوب     .  جذور القضية الجنوبية

 

7    صفحة
 

تلك  ألحدىالضعف المستمر شهدت فيها المراحل الالحقة  للضعف،المتغيرات المحلية واالقليمية 
 .وسلطة صنعاءالمراكز في مقابل زيادة نفوذ القبائل االخرى 

الموجة  قبلي بموجة التغيير القادمة فركبم شعر االئتالف ال0262ومع اندالع ثورة سبتمبر 
ها ومثلت فيها حاشد القوة الرئيسية المدافعة عن الثورة حتى اعتقد الكثير من أبناء حاشد واخترق

من القبائل التي  الكثيروكان أن الثورة لم تقم إال بسبب ما لحق بمشايخ حاشد من قبل اإلمام احمد، 
عند  هنفس وهو ذاته الواقع الذي أعاد ،حاربت مع الملكيين تنظر إلى الثورة على أنها ثورة حاشد

 سبتمبر. انقالباحتوائها كما احتوت م و2100 رايربركوب واختراق ثورة فب نفس القوىقيام 
حكم القاضي عبد لذي تم الحفاظ عليه طيلة فترة الثالث وا مراكز القوىورغم التقاسم بين 

رياني مع تغيير في أسماء شاغلي المواقع، فقد كان واضحا أن هناك هيمنة ومنافسة األالرحمن 
. وفي للرؤساء. وفي هذا المنعطف التاريخي بالذات برز شيخ حاشد كصانع بين اطراف القبيلة

  ،وكان ذلك التقاسم يعني تقاسم الثروة والسلطةالثالثة.  مراكزالعهد صالح تم تقسيم السلطة بين 
أن كل واحد من الثالثة له حصته سواء في التعيينات لكبار المسئولين او لصغارهم أو في التجنيد 

ي تسخير كل ف القبيلةوبدأ عصر  ،في الجيش او في الموازنة العامة للدولة أو في غير ذلك 
ك البلد اظ على تماسوتم التعبئة للهوية اليمنية وبناء الدولة بهدف الحف امقدرات الوطن لمصالحه

 وتوسيعها.  اخدمة لمصالحه
 

 الشعبية الجنوبيةقيام جمهورية اليمن 

 
سبتمبر من حالة المد القومي التي عمت المنطقة العربية والدعوة إلى  ثورةاستفادت اليمن بعد 

بما يسمى اليمن  "الجنوب العربي"اتحاد توحد األمة لكي تعيد إحياء مشروع األئمة في الحاق 

ولعبت العناصر اليمنية المهاجرة إلى الجنوب دورا رئيسيا في الترويج للفكر القومي وان الوحدة 

اطار هذا التوجه القومي تم  وفي اليمنية هي الخطوة األولى لتحقيق هذا الحلم العربي العظيم.

غم أن هذه التسمية لم تكن الشعبية ر الجنوبيةجمهورية اليمن  االستقاللدولة الجنوب بعد  ةتسمي

 من الخيارات األولى المطروحة حينها.

عن االحتالل البريطاني وهي  المستقلة ةالشعبية بتحويل اسم الدول الجنوبيةقامت جمهورية اليمن 

دولة في الجمعية العامة لألمم  11واعترفت  0261نوفمبر  01الجنوب العربي في تاريخ اتحاد 

اتحاد وكان مقعد االمم المتحدة يحمل اسم  م0261ديسمبر  5المتحدة بالدولة الجديدة بتاريخ 

 لق اسم اليمن بأي اشتقاق تاريخيولم يطالجنوب العربي كهوية تاريخية نهائية لها ولمواطنيها 

 .0261نوفمبر  01 على الجنوب سوى منذ

لترويج وبكثافة لمسمى يمنية الجنوب عبر اآللة االعالمية  السياسية في النظام السياسي لقد تم ا

والقبلي الشمالي بكثافة كمحاولة لطمس استقاللية الهوية الجنوبية حتى قام النظام بتمويل دراسات 

 جامعية وكتب تروج لهذه التزييف للتاريخ .

من قبل النظام في صنعاء كانت احد االسباب التي دفعت  والمتكررة إن محاولة التزييف المكثفة

وبدأت تتجلى اطر هذا التمسك في  وانتمائهم هويتهملجنوبيين الى التمسك بشكل متعصب با
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الكتابات الصحفية التي ارسلت العديد من كتابها الجنوبيون الى غياهب المحاكمات والسجون 

اب بتهمة "تهديد الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم" الكت أولئكوكانت الدولة تتمسك دوما  باتهام 

وهي اتهامات يعرفها العالم الحر جيدا  بانها التهمة المستخدمة من االنظمة الدكتاتورية لقمع اراء 

 معارضيها.

الهوية اليمنية ولم يعترف بها م 1/1/2111بي السلمي رفض منذ بدايته في كما أن الحراك الجنو

الضم وااللحاق التي  لمبدأاس لحالة الرفض المطلق في الشارع الجنوبي كهوية وطنية وهي انعك

)الجنوب( الى االصل  الفرععوده "شعار  تندر الجنوبيون ورفضوا بشدهاتبعها النظام بل 

 ا ساسة الشمال.هالتي اطلق )الشمال("

لمواطنة كما ان هذا الرفض الشعبي في الجنوب للهوية اليمنية كان ايضا  بسبب غياب مفهوم ا

لألنظمة القبلية حل محله مفهوم التبعية والرعوية الجمهورية اليمنية غيابا  تاما  المتساوية في 

 الحاكمة في الدولة.

النية المبيته في الغاء  تأكيدوكانت التصريحات العلنية للسياسيين الشماليين ابلغ برهان في 

م من 0221ابريل  21الجنوب هوية وشعبا  عندما قال الرئيس السابق علي عبدهللا صالح في يوم 

و"هذه الوحدة االنتقام"  هلحظميدان السبعين في صنعاء لدى اعالنه الحرب على الجنوب "حانت 

قال:" نحن رفضنا الوحدة  هللاوفي مذكرات الشيخ عبدهللا بن حسين االحمر رحمة تعمدت بالدم" 

ولكن الرئيس وعدنا بأنه سيقضي على الجنوبيين ويبتلع الجنوب خالل ثالث سنوات" ... اما 

 ،"هإال هضم رب:" لقد ابتلعنا الجنوب ولم يبقالدكتور عبدالكريم األرياني فقال مباشرة بعد الح

 محمد أما ،اه بالسيف"وقال الشيخ ناجي الشائف:" لم يعد هناك شيء اسمه الجنوب فقد اخذن

عام الحزب  أمينفقد قال في حوار متلفز بينه وبين  ، امين عام حزب االصالح،اليدومي

:" إن من حقهم )الشماليين( أن يزجوا 0221العام  في علي صالح عباد مقبل االشتراكي 

 6بالماليين الى الجنوب لتغيير الخارطة الديمغرافية".

م عاشت اليمن أجواء التمجيد الرسمي اليومي للحرب 0221عشر عاما  من حرب  تسعة

ونتائجها .. و شعار "الوحدة فريضة دينية" واحد من األمثلة التي يمكن التدليل بها على 

م جرى صكه لتسويغ الهروب من 0221االنحراف .. فهذا الشعار لم يكن له وجود قبل حرب 

.. ان ابرز دالئل تسييس الدين ألغراض تخدم مصالح هذه القوى ما . ةليمالجة السياسية السالمع

في المسلسل التلفزيوني "همي همك" الذي قال فيه المثل فهد القرني ان اركان االسالم ستة  ءجا

عند  يا الى التاريخ الذي جرى فيه تحريف الدين االسالمكن السادس هو الوحدة وهذا يعيدنوالر

 نبوة في الشمال. ادعاء االسود العنسي بال

الوحدة وفرضت علية مشروع وكما هو معروف أجهزت الحرب على شراكة الجنوب في اتفاقية 

لحراك الجنوبي جهارا  نهارا  قوى ا تسميهوحدة معمدة بالدم" بينما “قعا  جديدا  يسميه المنتصر او

 ..احتالل بأنه
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به من تاريخ ورمزيات و من  و اعتاد و تعلق وما ألفهفي الجنوب لقد طالت الحرب كل شيء 

الحرب نظام  اعلنحضور حقيقي للدولة و النظام و القانون .. تفسير ذلك أن النظام الذي 

 .عصبيات مغتصبة للدولة

منازل قادة و مسئولي دولة الجنوب فتندرج في إطار اإلمعان في اإلهانة و ممارسة  استباحةأما 

 اإلذالل.

ام الجمهورية العربية اليمنية نموذجها على الوحدة و عممت نظفرضت نخبة الحكم في صنعاء 

يوليو "المعمدة بالدم" معتقدة أن 1مايو الطوعية السلمية أقامت وحدة 22حدة و.. وبدال  عن  كله

نظام الجمهورية العربية اليمنية هو النموذج الذي انتصر على صعيد عالمي في الحرب الباردة و 

 6 حلي.يجب أن ينتصر على صعيد م

كان  0221عن حرب صيف  ميداني بحثبإجراء مركز دراسات مؤسسة األهرام المصرية  قام

الطبيعي  االنتقالعلى أساس واقعي متين يقوم على التدرج و  إن الوحدة لم تبن" ابرز نتائجه

إن التسرع في إعالن الوحدة دون إعداد كاٍف ودون وضع خطة عملية تدريجية سوف ..السليم.

سقطت في  ابقة التييكون هو السبب في فشلها لتضاف بدورها إلى مشاريع الوحدة العربية الس

 1"زوايا التاريخ
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 البعد القانوني: ثانيا:

إن الشعب في الجنوب المقيم على ارضه منذ االف السنيين إنما قد دخل الوحدة على اساس اتفاقية 

شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبيع ارضه وثرواته ومؤسساته 

دافعه للوحدة هو اآلخاء اليمني والعربي واإلسالمي والقومي ولكن هذه ولم يرهنها ألحد بل كان 

 1 م من قبل نظام صنعاء.0221الوحدة ضربت في الصميم بإعالن الحرب في 

 01لكن التوقيع عليه لم يتم إال في اعمالها  0210لجنة من صياغة مشروع الدستور عام  انهت

كبير لم نجد تفسيرا  موثقا  له إال في حديث  .. وبين هذين العامين فاصل زمني 0212نوفمبر 

مطول أدلى به علي عبد هللا صالح لنجيب رياض الريس و نشر في كتاب "رياح الجنوب" 

بأربع سنوات كان صالح خاللها مهووسا  بنشوة  0221أي بعد حرب  0221الصادر عام 

وله من شريك بإرادته إلى النصر معتقدا  أنه الصقر السبئي الذي أوقع الجنوب في فخ الوحدة وح

ملحق بغير إرادته .. قال صالح لرياض الريس ما معناه:"إن قيادة الجنوب جاءت إلى 

وهي منتشيه بنصرها العسكري و تريد أن تحقق الوحدة معنا من موقع القوي  م(0212)الكويت

 6عنا".لكن اإلخوة في القيادة نصحوني أن ال أتسرع في الذهاب إلى الوحدة حتى نرتب أوضا

كما نصت االتفاقية على "أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية وعدم اللجوء 

 م.0221الى تجاوز الدستور او تعديله" بينما تم تعديل الدستور مباشرة بعد انتهاء حرب 

قانون أن الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على اسس وقواعد ال

سيادة واعضاء في بين دولتين ذات  كانتالمبرمة  الدولي والمواثيق الدولية كما ان اتفاقية الوحدة

العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ولم تشرك اي من هذه الهيئات وتحديدا  منظمة 

كشهود ولم تنشر تلك االمم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوقيع على هذه االتفاقية ولو حتى 

الشمال عن هذه الشعب في االتفاقية او تودع لدى الهيئات الدولية واليعلم الشعب في الجنوب و

االتفاقية شيء سوى ما تسرب بانها من صفحة ونصف الصفحة  وهي مساحة ال تكفي حتى لعقد 

 6تأجير محل.

االنتقالية االشارة الى االتفاقية والمالحظ في نص اتفاق اعالن الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة 

" ولم يتم االشارة من قريب او بعيد الى ان اتفاقية الوحدة هي اتفاقية يبانها "اتفاق عدن التاريخ

مع  في صنعاء قانونية او ذات بعد قانوني ويالحظ ان هذا الوصف استخدم بكثافة من قبل النظام

 الموقع.بعد قانوني في االتفاق أي تحاشي االشارة الى 

م حربا  داخلية ومن الناحية الفعلية جرت 0221من وجهة نظر القانون الدولي كانت حرب 

دولتين تعذر دمجها وقد انقسمت مؤسسات الدولة على اساس شطري ابتداء حقائق الحرب بين 

ففي كل المستويات  ،من مجلس الرئاسة والحكومة مرورا  بالبرلمان وانتهاء بالجيش واألعالم

 الحرب بين حقائق دولتين.كانت 
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 القتل خارج اطار القانون:

جنوبي من  0210 حوالى تم قتل م 2100مارس  01م الى 0221 في الفترة الممتدة من العام 

قبل شماليين ولم يتم معاقبة اي شمالي بتهمة قتل جنوبي سواء بالسجن او االعدام بل ان معظم 

 02خارج البالد كي ال تطالهم يد العدالة. الجناة تم تهريبهم من السجون الى الشمال او

قوات االمن المركزي بالقتل العشوائي وسحل الجنوبيين  دان االمر تطور الى التصريح لجنو بل

خصوصا  في االرياف والمناطق النائية وكانت ابشع الممارسات في منطقة ردفان في ابريل من 

لتغطيتها المصورة  "االيام"واغلقت وسائل اعالم جنوبية عدة وعلى رأسها صحيفة  2112العام 

الخاص واالمن المركزي وتورط ضباط من االمن  لتلك االحداث التي شارك فيها قوات الحرس

 المركزي في اغتصاب صبيان قاصرين داخل سجون الدولة في لحج على خلفية هذه االحداث.

قامت القوات النظامية باستخدام القوة المفرطة في قمع االحتجاجات في  0221ومنذ العام 

ت المصفحات بينما وعلى جالوعالدبابات دهسا  تحت مجنزرات  01الجنوب وقتل ما يزيد عن 

   02ن قبل قوات االحتالل االسرائيلي.فلسطينيين في اسرائيل دهسا  م 1سبيل المقارنة قتل 

 المحفد مديرية قرى إحدى هيو المعجلة قريةاما احد اكثر المشاهد ترويعا  للجنوبيين فهو مذبحة 

 تبعد. 2111 عام أجري الذي اإلحصاء حسب نسمة 011 سكانها تعداد يبلغ أبين، بمحافظة

 . شرقا   متر كيلو 201 مسافة عدن عن القرية

 لمعسكر مزعوم قصف في ، طفال   20و النساء من 01 بينهم المدنيين السكان من 61 فيها قتل

 توماهوك نوع من كروز بصواريخ بقصفها أمريكية بوارج قامت حيث القاعدة، لتنظيم تدريب

 ديسمبر 01 الخميس يوم صباح من السادسة الساعة في أطلقت BGM - 109D كروز

بناء على معلومات استخبارية خاطئة من نظام صنعاء للجانب االمريكي ولم يقتل في   م2112

 دة بل مدنيين ابرياء.عالهجوم اي عنصر من القا

 إن: " الدولية العفو منظمة في إفريقيا وشمال األوسط الشرق برنامج مدير نائب لوثر فيليب وقال

 على هو اعتقالهم محاولة دون من مزعومين مسلحين ضد النوع هذا من عسكرية ضربة توجيه

 مؤشرا   ُيعد واألطفال النساء من كانوا الضحايا من الكثير أن حقيقة أن كما قانوني، غير األقل

 الذخائر استخدام احتمال ضوء على سيما وال بتاتا   مسؤول غير الحقيقة في كان الهجوم أن على

     ".العنقودية

 نوع من الصواريخ من أجزاء تظهر عليها حصلت التي الصور أن إلى المنظمة وأشارت

 من أطلقت الصواريخ من النوع هذا إن وأكد. الصنع أمريكية ،BGM - 109D كروز توماهوك

( قنبلة 066) العنقوديـة القنابل من حمولـة لنقل مصممة وهي غواصات، أو حربية سفينة

 على إصابات تسبب أن ويمكن وصلبة، حادة شظية 211 عن يزيد ما إلى منها الواحدة وتنشطر

 .ترم051 بعد
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 ثالثا :  البعد السياسي:

 

مارس الشريك الشمالي عملية اغتياالت سياسية  0221الوحدة في العام  اعالن مشروعمنذ 

قياديا  من  050طالت شريكة في الحكم الحزب االشتراكي على وجه الخصوص حيث قتل 

 م.0221الحزب االشتراكي قبل حرب 

باألطراف الدولية لتشكيل موقف معادي للشريك  أصال ةالشريك الشمالي عالقاته المتوطد استخدم

 لجنوبي من المجتمع الدولي بني على معلومات مضلله.ا

المختلفة إلحكام سيطرتها على جغرافيا  واألمنيةالعسكرية  األساليبباعتماد سلطة الحرب 

والسبل  األساليبمختلف بالجنوب والفيد والنهب المستمر على مقدراته وثرواته، فعملت 

االجتماعية والسياسية، فاتبعت سياسة  الستدعاء جراحات وخالفات الماضي بهدف تفكيك بنيته

التعاقدات االنتقائية لضمان التمثيل الشكلي للجنوب وإفراغه من محتواه كمؤسسات دولة قامت 

 على النظام والقانون.

"وبهذا انقسم اليمنيون جغرافيا  بين كاره للوحدة جنوبا  وخائف عليها شماال ، ومن ان سبب 

، التي دمرت الوحدة كمشروع سياسي، تتهرب 0221حرب  الكراهية في الحالتين واحد وهو

 6النخب السياسية في الجهتين من االعتراف بهذه الحقيقة".

وكان واقع الضم واإللحاق القسري هو المشهد الذي قوبل بالمقاومة والرفض، ليتحول الى حراك 

 م.1/1/2111سياسي اجتماعي سلمي اعلن عنه في 

اليمنية على أساس إفتراض الحفاظ أو اإلبقاء على البنية السابقة لكلتا الوحدة مشروع  لقد قام

لذلك واجهت دولة  ،الدولتين خالل الفترة االنتقالية، فهذه االستراتيجية لم تحدث التكامل المأمول

الوحدة، اإلخفاق األول الذي يتمثل في نقل مبدأ التوازن السياسي من المستوى المجتمعي العام إلى 

أجهزته التنفيذية الوسيطة و العليا، حيث تعثر استكمال دمج العديد من المؤسسات الحيوية،  قمته و

 . وتمثل في هامشية األحزاب السياسيةالثاني ي االخفاق .ش و األمنوبصفة خاصه مؤسستي الجي

 اإلخفاق الثالث وهو خاص بفشل تطبيق أحد أهم المبادئ التي قامت عليها الوحدة وهو مبدأ األخذ

وتعميمه،  في نهج الدولة والمؤسسات والقانون واالدارة والعملة بأفضل ما في تجربة الشطرين

وبالتالي لقد مس هذا اإلخفاق عدم التوازن في األثار الناتجة من الوحدة بين مناطق الشمال و 

ة شعور في أوساط الفئات االجتماعية في المناطق الجنوبيالالجنوب، األمر الذي أثر على نمو 

بأنها قدمت تضحيات أكبر في سبيل الوحدة دون عائد مناسب، وأنه لم يكن هناك توازن بين 

 األعباء و العوائد بين سكان كل شطر سابقا .

الوحدة، ومما زاد األمر سوءا   مشروعم أحدثت تصدعات عميقة في 0221حرب صيف 

م، كما أنها لم 21لة ما بعد عقبت الحرب و انفراد  السلطة في صنعاء بحكم دوأالممارسات التي 

حل المشاكل الناجمة عن حرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة بتقم 
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التسلط أن السلطة الى جانب تسريح عشرات األالف من المدنيين و النهب و اإلقصاء واالستبعاد 

سدين و النافدين لنهب أراضي أطلقت يد الفا وم، 0221و العسكريين عقب الحرب األهلية  في 

نتج  الجنوب و بيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إال أن قرار تسريح آالف العسكرين و المدنيين

لقادة  أطلقوا شرارة ما يعرف ب)الحراك الجنوبي( فضال  عن توزيع أراض شاسعه  عنه ان

 افدين من أبناء الشمال و الجنوب.عسكريين ون

بالمواطنة المتساوية و بالمشاركة في اقتسام  م يطالب0221بعد نهاية حرب  شعب الجنوببدأ 

قبول العناصر اإلدارية المحسوبة على النظام السياسي حيث  هموة،. كذلك رفضالسلطة و الثر

يرون أن هؤالء العناصر معظمهم من الشمال و أتوا لإلحالل في أماكنهم الوظيفية كما أدى 

ل اإلداري و عدم قدرة النظام على تحقيق العدالة و المساواة، إلى الضعف االقتصادي و الفش

 ظهور ذلك االنقسام االجتماعي.

النظام اإلداري ما يزال حتى اللحظة يعتبر أهم نقطة ضعف في بناء الدولة في اليمن وما تم من 

لمشاركة إنجاز، لم يكن الفضل فيه لكفاءة الجهاز اإلداري وفعاليته، وإنما يعود الفضل إلى ا

الشعبية المتمثلة في الهيئات التعاونية، و بعض رجال األعمال و إلى المساعدات و الخبرات 

الخارجية، المبادرات الذاتية لألفراد و ليس للعمل المؤسسي من سلطة الدولة، مازال يعاني 

لإلدارة الجهاز اإلداري من التسيب و الفساد و الضعف نتيجة نظرة األنظمة السياسية المتتابعة 

كأداة لإلرضاء و توزيع المغانم، و ليس إدارة لإلنتاج، إضافة إلى ذلك ضعف المستوى 

ابل مبلغ من المال، أو لدعم االقتصادي، الذي يجعل من الموظف يتالعب باألنظمة و القوانين مق

ها ما نالونالها  ال المؤسسة القضائيةطضعف على الجهاز اإلداري، و إنما ولم يقتصر ال همركز

ة، فارتكزت اإلدارة ، لذلك فقد تأثر وضع البناء اإلداري في اليمن بنمط السلطة السياسيمن فساد

و الطائفية و القروية واالرتجالية و العشوائية، و األمزجة الشخصية، و لم يتحقق  ةعلى المناطقي

 والعلمية. ء منهجي يرتكز على الخطط العمليةلإلدارة أي بنا

م، مقارنة بعام 2116االقصاء والتهميش السياسي، ألبناء الجنوب، في عام حجم لقد بلغ 

 هو موضح ادناه هو عينه لما سيتم نقاشه باستفاضة في االشهر القادمة:  م، حدا  كبيرا  وما0221

 %11ــ من  م2100م الى 0221من  انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في رئاسة الجمهورية .0

 .% 1 الى 

فتم تقليص عدد  %02، الى %16الجنوب في مجلس النواب من  انخفاض نسبة تمثيل .2

مقعدا  من اصل  56م في البرلمان الى 0221مقاعد المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 

مقعدا  في  51لديها  هاوحد وامانة العاصمة صنعاء محافظة مقعد وبالمقارنة فأن 010

 البرلمان.

 .%22، الى %11من انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الشورى  .0

 .%25، الى %51انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء من  .1

 .%25، الى %16انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس القضاء االعلى من  .5
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 تعيين جميع محافظي المحافظات الجنوبية، من الشمال.  .6

في عدن واحالل كافة الموظفين  للدوائر االكثر اهميه من الشمال ا  عام ا  مدير 51تعيين  .1

 .من الشمال والنسب تختلف بحسب المحافظة %21الحكوميين في المهرة بنسبة 

 .%02.0انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين افراد القوات المسلحة واالمن، الى  .1

 .%21انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين قيادات المناطق العسكرية الى  .2

رمضان،  21-21بات الوحدة اليمنية في الفترة من اقصاء جميع المشاركين في ترتي .01

 0الجريدة الرسمية العدد رقم  م، الواردة اسمائهم في0221أبريل  22-02الموافق 

  

 خطاب ادعاء الملكية:

اتباعا  للمبدأ القبلي المعروف في الشمال "ادعي بالشيء وبعدين شارع" فأن الطبقة السياسية 

 بادعاءات مثل :الشمالية اغرقت الجنوبيين 

 اعادة توحيد اليمن: .1

 م0221ة والحزبية ببث فكرة ان وحدة يقام الطرف الشمالي عبر وسائل االعالم الحكوم

يعدو هذا الخطاب ال ينما االستعمار واإلمامة ب هإال اعادة لتوحيد اليمن الذي فرقماهي 

 وهما  في فكر من ابتدعه. سوى

 عودة الفرع الى االصل: .2

تحمل في مضمونها رسالتين األولى هي الحط من مستوى الجنوبيين  إن هذه الفكرة

وكأنهم اتباع او مواطنون من درجة ثالثة او اسوأ والرسالة الثانية هي التبعية المطلقة 

 للشمال.

 اليمن واحد منذ االزل: .3

اليوجد اي دليل تاريخي او انساني او قانوني يدعم هذه الفكرة واستخدم الساسة 

اي حركة تطالب بفصل  سيو تيئافة في وسائل االعالم لتثبيط ه الفكرة بكثالشماليون هذ

 م.0221اليمنين من جديد فلم يكن اليمن واحدا  سوى من العام 

 الجنوبيون بقايا هنود وصومال: .4

من نظام صنعاء حيث قام الرئيس السابق شخصيا  ببثها في  ةاحدى اسوأ الرسائل الموجه

 .لقاءاته الخاصة و العامة وحملتها العديد من وسائل اعالم حزب المؤتمر الشعبي العام

 الوحدة عمدناها بالدم .5

 حرب اهلية قادمة وكانت اخطر االطروحات هي التي بثتها صحيفة الديار أليلتهيئة ا

ل للصحفي الشمالي عادل األحمدي، رئيس تحرير نشوان في مقا 2112في نهاية يونيو 

 نيوز، يدعو إلبادة نصف مليون من الجنوبيين االوغاد حد وصفه لكي يعيش العشرون

 المليون الشمالي االخرون بسالم.

 الوحدة او الموت .6
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. وكلما زاد 0221أبريل  21شعار صرخة الحرب ضد الجنوبيين من ميدان السبعين في 

ى الشمال رأينا هذا الشعار في ملصقات على الشوارع كتهيئة نفسية ضغط الجنوب عل

 مسبقة لحرب جديدة.
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 :بعد المؤسسة العسكرية واألمنية الجنوبية: رابعا  
 

أمتلك الجنوب مؤسسة عسكرية وأمنية مؤهلة تأهيال  عاليا  وتدريبا  احترافيا  بشهادة المراكز 

من افضل جيوش المنطقة حينها حيث كان االتحاد و كان االستراتيجية العسكرية العالمية 

السوفيتي سابقا  وبلدان حلف وارسو وفي اطار بروتوكوالت التعاون العسكري يجري تدريب 

 وتأهيل كل مكونات جيش الجنوب في بلدانها.

كانت الهدف  التي ساهمت في ميزان معادلة االمن القومي والدولي في المنطقة هذه المؤسسة

 م.0221ها اثناء وبعد حرب تساسي لنظام مراكز القوى الثالث حيث تم تصفيالرئيسي واال

 قوام المؤسسة العسكرية واالمنية في الجنوب:بعض من القائمة التالية توضح 

  ضابط وجندي 088,888 -08,888وصفوفها من  بأنواعهاتتكون القوات المسلحة 

 العام.من القوات الشعبية واالحتياط  08,888باإلضافة الى 

 08  صواريخ وقوى جوية ودفاع جوي ة ودبابات ومدفعي يمشاه وميكانيك نظاميلواء

 وغيرها.وبحرية 

 00  وتخصصاتها.دائرة تابعة لرئاسة االركان العامة بمختلف انواعها 

 كليتين عسكريتين. 

 .كلية شرطة 

 .كلية طيران 

 مجهزة تجهيزا  علميا .كانت بحرية وكل الكليات  مدرسه 

 01  القواتمدرسة تخصصية بمختلف صنوف . 

 -قوات برية :
 لواء مشاه 00 .0

 االوية مشاه ميكانيك 0 .1

 كتائب مستقله أربعالوية دبابات +  3 .3

 الوية مدفعية وصواريخ 3 .0

 -: جويةقوات 

 
 ودفاع جوي جوية الوية قوى 0

 -: بحريةقوات 

 وحراسات. وإنزالالوية بحرية وصواريخ ومدفعية  0



 مقدم من مؤتمر شعب الجنوب     .  جذور القضية الجنوبية

 

17    صفحة
 

ضابط وصف ضابط وجندي  888,18القوام البشري لوزارة الداخلية من  يتكون الداخلية:وزارة 

 تقريبا .وموظفين مدنيين 

 االف موظف تقريبا  . 0القوام البشري لوزارة امن الدولة تتكون من : وزارة أمن الدولة 

 3ل لها سوى في المنطقة ال يوجد مثي إنزالسفينة  أضخمكما امتلكت القوات البحرية الجنوبية 

م 0990وتم تفكيك معداتها بعد حرب سابقا  اخريات مع القوات البحرية التابعة لالتحاد السوفيتي 

 وتستخدم حاليا  من قبل نافذين في اعمال التهريب.

تقوم  النعامةللصواريخ كانت الوحيدة في المنطقة وموقعها في بير  صيانةكما امتلك الجيش قاعدة 

فة انواعها لصالح حلف وارسو وتم نهب هذه القاعدة من قبل متنفذين بصيانه الصواريخ بكا

 م.0990وحولت معداتها المدنية لشيوخ قبليين بعد اقتحام عدن في 

م تم تدمير اللواء الثالث مدرع جنوبي في معركة دارت مع لواء من الفرقة 4991أبريل  72في و

م تدمير اللواء الخامس مدرع 4991ابريل  77وقد سبق هذ الموقف ان تم في  األولى مدرع

الموقف في منطقة  تفجيرم 4991مايو  1كما تم مساء  .عمرانالجنوبي في حرف سفيان منطقة 

 ذمار حيث يعسكر لواء باصهيب المدرع الجنوبي الذي تم تطويقه بقوات شمالية تفوقه عدة وعتاد

 الجيش الجنوبي من ابادة متعمده. تعرض له ع ماوهذه فقط امثلة من واق

 االسلحة نهبت.. الجنود والضباط سرحوا من العمل
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 البعد االقتصادي:: خامسا  

 

ا هقد تكون من االقاويل التي يردد ((،  بتحويل عدن الى قريةعلي عبدهللا صالح قسم الرئيسأ))

مشروع بموجب اتفاق على ارض الواقع ف ىالقسم حقيقيا  لكنه بالتأكيد ما جر نالناس وقد ال يكو

 ،الوحدة اصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن

ا  لكل ن من تدهوروعدم مصداقية تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية عانت مدينة عد

 قتصادي.التجاري واال مقومات الحياة فيها وبشكل خاص في الجانب

تستطيع شراء القلم الرصاص  روع الوزارات فالاما مكاتب ف ،اد اغلقت دواوين الوزارات فيهفق

الشديدة في تعطيل  وقد اسهمت هذه السياسات التمييزية صنعاء.ي بدون العودة الى المركز ف

 مصالح التجار واتشار الفساد بصورة غير موجودة في مناطق اخرى في اليمن.

وبشكل حثيث وباستخدام الوزارات ومكتب رئيس الوزراء بتغيير الوكالء  الدولةوقامت 

حتى وكالء توزيع  م0221مباشرة بعد حرب الى وكالء شماليين الجنوبيين للعديد من الشركات 

 الصحف والمجالت الدولية تم ارسال خطابات رسمية بتحويل وكاالتهم الى الناشرين.

 أكثراول غرفة تجارية في الجزيرة العربية انشأت قبل  واهملت الغرفة التجارية في عدن وهي

 سنه واصبحت اليوم اثرا  بعد عين. 011من 

أحواض السفن في ميناء عدن بشكل متعمد افضى الى تدميرها وهي اول احواض  أهملكما تم 

 م.0210سفن جافة في الجزيرة انشأت في العام 

 ا  من والتي كانت قد اتخذت من مدينة عدن مقرالدولة مكاتب شركات النفط العاملة في الي وأمرت

على التمييز بشكل الدولة  كما عملت ،عاء واغالق كافة مكاتبها في عدنلها باالنتقال الى صن

في الشمال عن  أرخصبفرض تعريفات مختلفة للخدمات االساسية عنصري في تقديم خدماتها 

منها في عدن  %11بـ أرخصالجنوب فعلى سبيل المثال مكالمة هاتفية داخل مدينة صنعاء 

كما أن سعر الكيلو وات/ساعه من الكهرباء في الشمال للبيوت السكنية عنها في المكال  %51وبـ

 .%01بفروقات تتجاوز الـ ة والصناعية ارخص عنها في الجنوباو لألغراض التجاري

تفاع نسبة البطالة، واالحالة الى العمالة الفائضة والتقاعد المبكر في محافظات الجنوب. ان ار

اقصاء العمالة الحرة الوافدة و فقدان عدن لعاصميتها، والغاء دواوين الوزارات فيهابسبب كانت 

في  ضد الجنوبيين والتمييز العنصري من الشمال لنظيرتها من ابناء الجنوب بالمنافسة االقتصادية

محافظات الجنوب، الى اقل من عدد الموظفين الجنوبيين  ألبناءالتوظيف الحكومي الجديد 

ــ الحديث هنا عن المتقاعدين رسميا وليس  من ثلث عدد المتقاعدين قانونيا المتوفين والى اقل

 قسرا.ن المتقاعدي
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العوامل السياسية، والفساد، واختالف ثقافة العمل، كانت اهم االسباب الرئيسة ان المالحظ 

 الجنوبيين. والتهميش االقتصادي لتجار الجملة والتجزئة، والمقاولين، والمستثمرين لإلقصاء

الجنوب من اصحاب الوكاالت التجارية  ألبناء والتجاري يصادحجم االقصاء والتهميش االقتف

 ،وعمالة حرة ،ومستثمرين ،وشباب عاطلين عن العمل ،ومقاولين ،وتجار جملة وتجزئة

 كما يلي: بلغ وغيرهم ،وشيوخ وعقالوسالطين  ،قاعدينتوم ،وقياديين ،وموظفين

 
 .من اعمالهم ،عامل وموظف حكومي وقيادي جنوبي 061,211 اقصاء .0
بالمقارنة  ،%22لمحافظات الجنوبية والشرقية الى ا في الذكور بين البطالةارتفاع نسبة  .2

 (.الرسمية لألرقاموفقا ) في المحافظات الشمالية %01مع 
تليها  %00البطالة بين الذكور بـ  في نسبةتربع محافظة عدن في المرتبة االعلى  .0

حافظة حضرموت تليهما م %26تليها محافظتي شبوة والمهرة بـ  %21محافظة لحج بـ 
 لذكور هي في المحافظات الجنوبيةأي ان الخمس المراتب االعلى للبطالة بين ا % 01بـ 

 اية بيانات بسبب الدمار الحاصل فيها. فال توجداما ابين 
 حرمان التجار في الجنوب من معظم الوكاالت التجارية وجميع الوكاالت المالحية. .1
 .%01الجنوبيين في تجارة الجملة الى  انخفاض نسبة التجار .5
 . وتركزهم في الفئات دون الثانية.%01المقاولين الجنوبيين الى  انخفاض نسبة .6
تعرض تجار التجزئة في الجنوب الى منافسة غير عادلة من قبل اصحاب الفرشات  .1

وجميعهم من الشمال ويقومون بتصريف بضائع الموردين الشماليين  المتجولين والباعة
وااليجارات وتكاليف  ،دفعهم الضرائب والواجبات عدمالجنوب مع تمتعهم بميزة  في

 الكهرباء والماء والصرف الصحي.
تعرض المستثمرين من ابناء الجنوب؛ للنهب واالستيالء غير المشروع على االراضي  .1

م؛ وتعرضهم للتمييز السلبي في المعامالت 0221التي تم صرفها لهم قبل حرب صيف 
 ة.االداري

 تخريب حيث تم :النهب والى التعرضت منشآت القطاع العام والتعاوني و

 موظف. 25010كان يعمل فيها  ،مرفق حكومي 255نهب وتخريب  .0
منشأة منها  0,022ك تمتل ،فرع 152مؤسسة قطاع عام لها  000يب نهب وتخر .2

 عامل. 01,212وكان يعمل فيها  ،م0221منشأة كانت عاملة في ديسمبر  0,111
العاملة  المنشآتمنشأة. كان عدد  161تمتلك  ،فرع 510 تعاونية لها 266نهب وتخريب  .0

 عامل. 0,102يعمل فيها  ،منشاة 112 ،م0221منها في ديسمبر 

الجنوب للبسط  واالستيالء عليها من قبل المتنفذين وشيوخ  بأبناءتعرضت االراضي الخاصة كما 
للمتضررين  العدد االجمالي وذلك على نطاق واسع. ويقدر ،القبائل وكبار المسئولين في السلطة

كما لعبت مصلحة اراضي وعقارات الدولة دورا  في  من سكان الجنوب الف اسرة 220بحوالي 
 المصلحة قامت في على ذلك فأن الجنوب ومثاال   التغيير لوثائق الملكية لألراضي والسجالت في
ب بوثائق ملكيات هذه االراضي التابعة ألبناء محافظة لحج بالتزوير لغرض النهب والتالع

محافظة لحج.. كما ان حفر االبار االرتوازية في االراضي الزراعية وتحويل البعض منها الى 
معامل للطابوق )البردين( وكسارات كما حدث في بستان الحسيني االثري كل ذلك لهدف تدمير 
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ظمة لها قيام الدولة بالتعمد في الضرر االراضي الزراعية والتي تظهر عمليات التدمير المن
 للمزارعين.

واعادة  ،مليون متر مربع من االراضي المصروفة للمستثمرين 1.5 تم االستيالء على .0
 ولكبار القادة العسكريين. ،ولوزراء ،ولتجار متنفذين ،صرفها لشيوخ قبائل

صرفت نسبة عالية  ،مليون متر مربع 202 على الهيئة العامة للمنطقة الحرة استولت .2
بها بل عملوا على  اتقدمولم ينفذوا المشاريع التي منها لمستثمرين وهميين ومتنفذين 

 .باألراضياالتجار 
مليون متر مربع من االراضي  01.0 على المؤسسة االقتصادية العسكريةتولت اس .0

 لى متنفذين شماليين.وتوزيعها ع الخاصة بالمرافق الحكومية
 ،وعدم تنفيذ االحكام الباتة فيها ،قبول أي قضايا حقوقية تخص االرضمنع المحاكم من  .1

 م وحتى االن.0221منذ عام 
صدر منع السجل العقاري من تثبيت أي حقوق للجنوبيين تخص االرض حتى وان كان  .5

 م.0226منذ عام  ،نهائيفيها حكم قضائي 
 ل مشكالت االرض.تعطيل تنفيذ الحلول التي اقرتها اللجان الحكومية المتعاقبة لح .6
وتسهيل استحواذ المتنفذين  ،استخدام القوات المسلحة واالمن لالستيالء على االراضي .1

 عليها وامتالكها او البناء عليها او بيعها.

سد وحاجز مائي تم بناء  0016تم انشاء  ،الشماليةفي الجبال التي تقع معظمها في المحافظات 
معظمها بصورة عشوائية وبدون دراسة لجدواها االقتصادية. ويمثل ذلك تبديدا مزدوجا للثروات 

تساهم السدود والحواجز في زيادة تبخر المياة وانخفاض ما يصل منها الى الوديان. فالطبيعية. 
 بالشكل التالي: لجنوب هو المتضرر االكبر من ذلكوا

 .امستوى تدفق السيول في وادي بنر في االنخفاض الكبي .0
 االنخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي تبن. .2
السيول الى االراضي الزراعية في محافظة عدن منذ عام  هيااالنقطاع النهائي لوصول م .0

وهو ما لم يحصل طوال التاريخ  ،متتالية  عام21م وحتى اآلن. اي لفترة اكثر من 0222
 الموثق.

لغ حد السماح للشركات الدولية المتعاقدة مع التبديد والعبث ب حجموفي مجال الثروة السمكية فأن 
نافذين شماليين الستخدام طريق التجريف السمكي في عملية االصطياد وهي عملية محرمة في 
العديد من الدول ألثارها المدمرة على مصايد االسماك وقد تجلى اثرها المدمر على الصيادين 

ر وساهم ذلك في رفع اسعار ييضطرون الى االصطياد اليوم على اعماق اكبر بكث نالفقراء الذي
في تاريخها واصبحت  تشهدهاالمنتجات البحرية في المدن الجنوبية الساحلية الى مستويات لم 

 اغلى من اللحوم الحمراء.

 01مائية الصادر بتاريخ لجنة الزراعة واالسماك والموارد الولعل الدالئل الواردة في تقرير  
كفيل باعطائكم صورة مجلس النواب  م. المقدم الى 2110سبتمبر  1هـ الموافق 0121رجب 

االعمال تتم في وجود القائمين  واضحة لحجم العبث بهذه الثروة والوضع الكارثي لها وأن تلك
، ولعدم وجود مع الشركات التجارية تواطؤهموالتفتيش البحري وهذا يؤكد على مهمة الرقابة 

 الثروة الهامة وبطريقة سليمة ومستدامة". هذهسياسة واضحة الستغالل 
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وحتى  ،م0221النهب والتبديد واالستحواذ غير المشروع على الثروة خالل الفترة  اما النفط فأن
 :على النحو التاليم 2102نهاية اكتوبر 

من اجمالي  %.0ما نسبته مليار برميل. أي  057.9غت كمية انتاج النفط من الجنوب بل .0

 مليار برميل. 15783 ترية اليمنية التي بلغكمية انتاج النفط الخام في الجمهو

بعد اخرى وازدياد االهمية النسبية لما  ةسن فرب ــ الجوأتناقص انتاج النفط من قطاع م .1

مع  %09الى   ،م0990عام  %.طاعات النفط في الجنوب. من نسبة يتم انتاجه من ق

  م.1801كتوبر من عام نهاية ا

 %.7مليار دوالر. بما نسبته  705080 بلنفط الخام المستخرج من  الجنوبلغت قيمة ا .3

 .مليار دوالر 0815001 البالغةالنفط في الجمهورية اليمنية  إلنتاجمن القيمة االجمالية 

 :ــه الحقائق أدناهوجود قرائن كثيرة على وجود فساد كبير في مجال النفط. تؤكد .0

   الفارق الكبير بين اجمالي االنتاج النفطي اليمني القليل والكمية الكبيرة المباعة
 .العالميةفي االسواق 

  جود بعض القطاعات التي ال تدفع االتاوةو. 
   في بعض القطاعات.انخفاض االتاوة 
   من نفط التقاسم. ءتحصل على جز مشبوهةوجود شركات محلية 
  في الدولة. نلمسؤولين بالباطن لشركات مملوكه ووجود مقاول 
  .ارتفاع كلفة انتاج النفط في بعض القطاعات بصورة تثير الشكوك 
  .ارتفاع الكمية المستخدمة في العملية االنتاجية في بعض القطاعات 
   .وجود شركات ثبت انها دفعت رشاوي كبيرة لرؤساء دول افريقية 
   قطاع  منها قطاعات نفطية لالعديد من اوجود فساد كبير فيS1  في جنه ،

شرق  01وقطاع رقم  ،شرق حجر 50وقطاع رقم  ،المسيلة 01قطاع رقم 
 شبوة. 
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 : البعد الثقافي واالجتماعي:  سادسا  

 

إن حقائق األمور تتطلب النظر الى طبيعة التطور الثقافي واالجتماعي للجنوب في تاريخه 

التاريخي أوجد ثقافة مجتمعية مختلفة عنها في شمال اليمن الحديث والمعاصر فمجمل التطور 

والشك أن النظر الى التطورات الثقافية واالجتماعية اليتم إال ضمن سياق اجتماعي تاريخي 

من كل لمجمل التطور االجتماعي، تفتضيه شروط التطور االقتصادي  ا  معين باعتبار الثقافة جز

 تكاملة سياسية وحقوقية.ته بمنظومة مرازؤجتماعي، وتتم مواال

احدثت تحوال  في سلوكيات لعقود  ت في الجنوبقع إلى ان هناك ثقافة مدنية تأسسيشير الوا

ران الرئيسيان للدولة الجنوبيين، فبات ترسيخ مبدأي النظام والقانون في االحتكام اليه هما المؤش

ان سيطرتهم على عدن في لقد كان من سوء حظ حكام الجمهورية العربية اليمنية و في الجنوب

م جاءت بعد مايزيد على ربع قرن من قيام حكم وطني في الجنوب، نشأت فيه اجيال 0221

صبغتها هوية وطنية واحدة تتمتع بكافة الحقوق المدنية والمساواة أمام القانون. وحين سيطر 

سيطرة ثقافة الحكم الشمال على الجنوب حمل معه ثقافة الحكم القبلي، وكان من النتائج المباشرة ل

الجنوب إلى ميدان واسع للفيد والنهب والسلب لصالح القوى المنتصرة في الحرب  تحويلهذه 

 في ظل النظام الجديد يفتقدون الغطاء القانوني اوتجاهل وتهميش مصالح سكان الجنوب الذين باتو

 لحماية مصالحهم الخاصة والعامة.

والمشاركة الشعبية المجتمعية في مناقشات القوانين وربط كما سادت حمالت التوعية السياسية 

الكثير من الفئات االجتماعية بالعمل واالنتاج والنشاط الزراعي وهي السياسات المتبعة لهذه 

المشاركات المختلفة. باإلضافة الى ما أحدثته التعليم من ثورة على الموروث االجتماعي وبشكل 

اعلى المستويات داخليا  وخارجيا ، وربط ذلك بحقها بالمشاركة خاص في مجال تعليم الفتاة والى 

حيث تؤكد الدالئل ان المرأة الجنوبية حظيت بمكانه اجتماعية كشريك فاعل في عملية  في العمل

التنمية وال ادل على ذلك من التوقيع والمصادقة على االتفاقية الدولية الزالة كافة اشكال التمييز 

كما أن حمالت محو االمية وتعليم الكبار احدثت طفرة  م0211ي مايو ضد المرأة )سيداو( ف

وكان لنتائج هذه الحمالت ملموسه في رفع الوعي المجتمعي بين اوساط واسعة من المجتمع 

تحديدا  بين اوساط النساء أن منح االتحاد العام لنساء اليمن ميدالية كروبسكايا من قبل منظمة 

اوساط النساء بينما راهنا  تعاني  بين زاته في تصفية االمية منإلنجا  م0211اليونسكو عام 

 .%65المرأة في الجنوب من نسبة امية مرتفعة بلغت حوالى 

وشهدت عدن نشوء اول حركة نسائية  في الجزيرة العربية منذ اواخر أربعينيات القرن الماضي 

ضد العنف المنزلي  0250وكانت اول تظاهرة للنساء في الجزيرة العربية في عدن في العام 

وهو ما تحاول المنظمات النسوية في صنعاء تزويره وقلب هذه الحقائق بادعائها نشوء الحركة 

 النسائية في صنعاء.
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لقد تحقق للمرأة الجنوبية المساواة وتكافؤ الفرص في مواقع صنع واتخاذ القرار من سبعينات 

ية اقتصاد واول مذيعة تلفزيون لكقاضية واول نائب وزير واول عميد  القرن الماضي فهي اول

واول طيار واول سائقة تاكسي واول  لصحيفةورئيس تحرير واول مالكة  إذاعةواول مذيعه 

 على مستوى الجزيرة العربية. مظلية

لى ان قاضية في مختلف درجات القضاء والنيابة تأكيد ع 01إن المرأة الجنوبية التي بلغ عددها 

ة في النوع االجتماعي لم يعرفها الجنوب بل ان المشاركة السياسية كانت يالفوارق التمييز

 م0216في اول دورة في  واضحة المعالم في مجال انتخابات مجالس الشعب المحلية في الجنوب

 م اذ بلغ عدد مقاعد النساء0211وكذا انتخابات مجلس الشعب االعلى في دورته الثانية في عام 

من اجمالي االعضاء الذكور كما لعب  %01عضوا  بنسبة  010عضوات من اجمالي  01

م باعتباره احد قوانين االحوال الشخصية في الوطن 0211يناير  0صدور قانون االسرة في 

العربية دورا  هاما  في الحياة االسرية في الجنوب اذ ساهم كثيرا  في تعميق عالقات االحترام 

 مرأة والرجل في تحمل اعباء الحياة االسرية.والتكافؤ بين ال

كما تأسست منظومة متكاملة للمنظمات الجماهيرية ممثلة باالتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية 

 م تفيد كل المباني0221اتحاد الفالحين وجرى بعد حرب صيف  و واتحاد الطلبة واتحاد الشباب

ته راهنا  إلعطاء مقر النقابات في عدن الحد التابعة لهذه المنظمات وهناك محاوالت مستمي

منذ اواخر خمسينات القرن المتنفذين والذي يعتبر احد اهم انجازات الحركة العمالية في الجنوب 

 الماضي والذي عرف بالمؤتمر العمالي والنقابات الست فيما بعد.

ساد الجنوب ثقافة مجتمعية تستند على انظمة مؤسساتية فكان انشاء البنى التحتية األساسية  كما

والمراكز الثقافية و جامعة عدن وفروعها ومعهد الفنون ورياض االطفال المطلوبة من المدارس 

حيث منحت الدولة شهادة القضاء والمسرح الوطني والمكتبة الوطنية والمجمعات الصحية  الجميلة

 م.0210على مرض السل من قبل منظمة الصحة العالمية في العام 

والتي قدمت خدماتها لألم الحامل والطفل فقد انجزت حملة مراكز رعاية األمومة والطفولة اما 

مكافحة االمراض السته الفتاكة بالطفولة كمشروع متكامل بدعم من منظمة اليونيسف في عامي 

 م.0210و  م 0212

تأكيد على  م0221فبراير  00لى اتفاقية حماية حقوق الطفل الدولية في وجاء التوقيع ع

 .للنشئضمانات في الحماية والرعاية ال

وفرت األليات لحراك اجتماعي ثقافي لعب دورا  تنمويا  تطويريا  ويمكن القول  المعطيات هذه كل

انت تتجه بخطى ثابته ندعي كمالها، ولكنها ك أنها احدثت نهضة اجتماعية ثقافية  في الجنوب ال

 في الجنوب. لإلنسانصوب مجتمع مدني متطور يضمن الرفاه االجتماعي 

إن هذه النهضة الثقافية االجتماعية في الجنوب والتي لألسف تم القضاء عليها بعد قيام الوحدة 

م   بفعل السياسات الخاطئة والممنهجة لنظام صنعاء وبشكل سافر بعد 0221مباشرة في العام 
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م، فبدال  من تسخير قدرات البلد وثرواته في تطوير التعليم، باعتباره احد اهم 0221صيف  حرب

ركائز بناء االنسان و اداة التنمية وهدفها والثروة الحقيقية ألي مجتمع، حدث تراجعا  كبيرا ، لما تم 

م، على 0221إنجازه في مرحلة ما قبل الوحدة، حيث عملت عقلية المنتصر بعد حرب صيف 

صياغة سياسة تعليمية تنسجم ومصالح الفئة االقل والمسيطرة على مقدرات الجنوب ومستقبل 

أبنائه، باإلضافة الى تدمير منظومة القوانين االجتماعية، التي أسست لقيم انسانية حضارية 

 وعالقات متكافئة بين جميع افراد المجتمع.

ان التدمير الممنهج للقيم المدنية والثقافية التي تراكمت عبر عقود في الجنوب، لهي واحدة  من 

مظاهر سياسات القوة التي اتبعها النظام في الشمال ، فالخطوات المتبعة للتدمير المتعمد 

 02، وتدمير اكثر من  في كل مدن الجنوبللمتنفسات والشواطئ والجبال ، والبناء العشوائي 

 تنزه لألطفال في مدن الجنوب بصرفها كأراضي للمتنفذين.م

حيث عمدت إلى التغيير  م0221متبعة منذ ما بعد حرب صيف سياسة الفيد والغنائم ال وتعززت

عنصرية حذفت  سياسةبطريقة لمدارس والشوارع فتم تغيير اسماء الهوية مختلف مدن الجنوب 

 . لمسميات واستبدلتها باسماء شماليةاسماء ابطال وشهداء واعيان الجنوب من تلك ا

إن تهديم مسجد ابان في مدينة كريتر في عدن واحدة من اكبر الدالالت على طمس هوية مدينة 

مثل  زال إلى يومنا هذا على قدم وساقعدن ، بكل معالمها األثرية والتاريخية وهي تجري وال ت

رف مقابر البهرة واالسماعيليين صرف المعبد اليهودي في كريتر الحد المتنفذين ومحاولة ص

ومقبرة اليهود حيث يجري المحافظة في الشمال على كل حجرة وشجرة اثرية وال ننسى النهب 

 .م0221الكارثي لمتاحف عدن بعد دخول القوات الشمالية اليها في حرب صيف 

من قائمة  باإلزالةواليزال هذا العبث الممنهج مستمرا  حتى اليوم فجزيرة سقطرى اليوم مهددة 

" بسبب عدم دفع الرسوم من قبل الحكومة اليمنية وبسبب اإلنسانيمنظمة اليونسكو للـ"اإلرث 

ال  لفيها بشك باألراضيالعبث بالسواحل التي تم تمليكها لنافذ واحد من النظام السابق وعبث 

"قائمة دعم حكومي ودفعت رسوم بقائها في بكل  تحضازبيد الشمالية  مدينهعقل بينما  هيصدق

 اإلرث االنساني".

ناهيكم عن سياسات اإلقصاء والتهميش والتسريح القسري للمدنيين والعسكريين واألمنيين والذين  

ألف موظف مدني وعسكري بل عمدت السلطة إلى  21م 0221بلغ عددهم فقط بعد اغسطس 

ه تاريخا  اطلق تعميق الشرخ في النسيج المجتمعي، محددة مالمح تاريخية جديدة للجنوب اسست ل

 م يوم النصر .0221يوليو  1عليه 

  -ادى كل ذلك إلى بروز مؤشرات خطيرة يعيشها الجنوب تكمن في اآلتي : 

إلى انتعاش عمليات االقتتال والثأرات  سلطة األعراف ادىاللجوء إلى التحكيم القبلي و -0

 .انونى سلطة القالقبلية بعد أن عمل الجنوب على التخلص من ظاهرة الثأر واالحتكام إل

فقامت الدولة بفرض هيئة شؤون القبائل في الجنوب وبدأت بتعيين شيوخ قبليين يحملون 
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بطاقات تعريفية رسمية بانهم شيوخ لمناطقهم وعينت شيخين او اكثر في معظم المناطق 

الريفية إلشعال خالفات بين اتباع كل شيخ ودعمت اطراف عدة بالمال والسالح إلذكاء 

 الصراعات الجديدة على الجنوب.هذه  

 عدم ترسخ مبدأ النظام والقانون واالحتكام إليه .  -2

 ظاهرة الفساد المستشري في كل مفاصل الحياة الخاصة والعامة . -0

بطالة بين عدم استيعاب الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا ، حيث بلغت نسبة ال -1

الوقت الذي تمنح فيه الوظائف ، بينما في  %00عدن محافظة اوساط الخريجين في 

 للخريجين القادمين من الشمال ، بالوساطة .  

 انتشار ظاهرة الفقر في اوساط األسر في الجنوب .  -5

 التعطيل واإللغاء المتعمد للقوانين . -6

واخرما قام به النظام ترحيل وثائق المكتبة الوطنية والتي تحتوي على السجالت المدنية  -1

وسبق ذلك بأعوام السطو وفي منتصف الليل على أرشيف تلفزيون والبلدية إلى صنعاء ، 

وإذاعة عدن ، ونقل كل المحتويات إلى تلفزيون صنعاء ، في مسعى لطمس الثقافة 

 ، والذي هو األساس لألغنية الخليجية واليمنية .الموروث الغنائي والمسرحي للجنوبو

الجنوبية ويتم ذلك بحماية جنود تابعين لألمن انتشار بيع المخدرات نهارا  جهارا  في المدن  -1

  المركزي هدفها تدمير الشباب الجنوبي.

 

حيث مفزع واقع يدل على  ،تدهور مستوى الخدمات الحكومية في مجالي التعليم والصحة
محافظة في اليمن  10 في التعليم من اجمالي السكان. فمن بين الملتحقين حاليا ةنسب انخفضت

عدن ، ابين،  شبوة، لحج  ، واحتلت محافظات00 محضرموت في المرتبة رقجاءت محافظة 
. وجود نسبة 0جاءت محافظة المهره في المرتبة على التوالي. و 08، 00، 01، 03المراتب 

من السكان في سن التعليم خارج المدرسة في محافظة عدن. وارتفاع نسبة التسرب من  11.0%
 للذكور.  %01.0، لإلناث %13لكال الجنسين،  %07.0الصف األول حتى الصف التاسع الى 

وامتدت السياسات التمييزية والعنصرية في االبتعاث الخارجي للدراسة حتى يومنا هذا فعلى سبيل 
في محافظة المهرة تم ابتعاث و ،المثال في شهر ابريل الجاري تم اعالن اسماء المبتعثين للدراسة

 يين.واحد منهم جنوبي والبقية شمالسته 

لقد اسهمت السياسات الحكومية المنظمة في تدمير المنظومة التعليمية في الجنوب الى ارتفاع 

دنى من القضاء على االمية تماما  أبعد ان كان قاب قوسين او  %12معدل االمية الى اكثر من 

 م.0221في العام 

 ظاهرة التمييز الديني:

إن شعار "الوحدة فريضة دينية" بات ملمحا  من مالمح الحياة اليومية، والخارج عنه "كافر ملحد" 

بل الحديث ولو همسا  عن معطيات ودالئل تؤكد بما اليدع مجاال  للشك ان سياسة المنتصر 

فرضت واقعا  جديدا  تحت مسمى "الوحدة المعمدة بالدم" وهذا ما حصل ويحصل على ارض 
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الجنوب، "حيث بالحرب تحولت الوحدة الى دماء وجراح اشاعت الكراهية ونقلت  الواقع في

 .6براميل الشطريه من الجغرافيا الى النفوس" 

دين بيدين على الرغم من ادعاء الساسة الشماليين عند دفاعهم عن الوحدة المقدسة بان الشعب 

 وبيين.واحد إال أنه وعمال  على االرض استخدم الدين للتمييز ضد الجن

 أالسياسة اليمنية الداخلية فقد بدفي  الخطرةواستخدام الدين من قبل الساسة الشماليين كانت اللعبة 

بالترويج عبر معسكرات وزارتي الدفاع والداخلية  0221النظام الشمالي باإلعداد لحرب 

شيوعيون وباستخدام رموز دينية شمالية تابعه لحزب االصالح بفكرة أن الجنوبيين ما هم إال 

كفرة وان قتلهم ونهبهم وانتهاك اعراضهم حالل وجاءت فتوى الشيخ محمد الديلمي عضو مجلس 

 6 سيئة الصيت لتحفر جرح غائر في قلوب الجنوبيين. لإلصالحشورى حزب التجمع اليمني 

( **عبر نفس رجال الدين بنشر فكرة إن رجال الجنوبيين ) السقوطوبلغت الحملة الدينية قمة 
( وزرعوا هذه الفكرة في رؤوس الشباب وافراد القوات المسلحة واالمن في الشمال )**ونسائهم 

تشير الى لفظ بذيء  يستخدم للحط من   )**.لحملهم على التمييز عنصريا  ضد الجنوبيين حال نقلهم هناك
 قيمة االنسان اجتماعيا (

 

بل توسع  0221ن لم يتوقف بنهاية حرب إن التعامل الديني مع الجنوبيين على انهم كفرة ملحدو

األمر بشكل أكبر ليتم بعد الحرب استخدام الدين وتحديدا  المذهب الزيدي لفرض التوظيف في 

 المناصب العليا للدولة في الجنوب خاصة في المناصب المتحكمة في ايرادات الدولة.

الرئيس منا بالذات  : " طلبرواية الشيخ عبد هللا بن حسين األحمر في مذكراته حيث قال

اإلسالمي و أنا معهم أن نكون حزبا  يكون رديفا  للمؤتمر و نحن و أياكم لن  االتجاه ةمجموع

نفترق و سنكون كتلة واحدة ولن نختلف عليكم و سندعمكم مثلما المؤتمر .. إضافة إلى أنه قال: 

و هم يمثلون الحزب اإلشتراكي و الدولة  االشتراكيالتي تمت بيني و بين الحزب  االتفاقيةإن 

 ال اتفاقياتالتي كانت في الجنوب و أنا أمثل المؤتمر الشعبي و الدولة التي في الشمال و بيننا 

أستطيع أتململ منها وفي ظل وجودكم كتنظيم قوي سوف ننسق معكم بحيث تتبنون مواقف 

و هي غير صائبة  االشتراكيالحزب عليها مع  اتفقنامعارضه ضد بعض النقاط أو األمور التي 

 6ونعرقل تنفيذها .. و على هذا األساس أنشأنا التجمع اليمني لإلصالح".

أن ينكروا بأنهم  -وهم أحياء–أما الشيخ الزنداني و من معه من رجال الدين فليس بمقدورهم 

للصراع بين الشطرين .. لقد رفعوا  التاريخيالتراث  استثماركانوا أصحاب العطاء األكبر في فن 

شعار " نريد الوحدة و نفرط باإلسالم : نعم للوحدة ال للدستور " و اعتبروا قبول الدستور تفريطا  

باإلسالم و أن المعركة بين كفر و إيمان و حق وباطل .. بل قالوا في بيان وقع عليه أكثر من 

 -ما يلي :من رجال الدين أن مشروع الدستور أشتمل على  111

 أغفل هوية اليمن العربية اإلسالمية. .0
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 اإلشراك باهلل في الحكم. .2

 إلغاء الدفاع عن الدين و الوطن .0

 إلغاء فريضة الزكاة. .1

 إلغاء القصاص. .5

 الغاء الفوارق الشرعية بين المسلم و الكافر و الرجل و المرأه .6

 إلغاء شروط اإلسالم فيمن يتولى واليه عامة .1

 إلغاء مقومات األسرة .1

 إلغاء الضمان بحفظ األموال و الدماء و األعراض. .2

وتسخر من الحديد و  في الكتاب و السنة: الواردة( ترد جميع النصوص 00وقالوا : أن المادة )

فهي تتهم شرع هللا وتطعن مباشرة في ذات هللا عز وجل ..  ،بالبشاعةالقصاص عندما تصفها 

وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ  استعمال زال يجو"( كانت تنص على00)المادةوالمعروف أن 

 العقوبات وال يجوز سن قوانين تبيح ذلك"

وعلى سبيل المثال في االعوام الالحقة للحرب تم نقل واحدة من اسوأ مظاهر الحكم في الشمال 

الى الجنوب عبر مصلحة الواجبات التي تستند في تحصيلها للزكاة من المواطنين بالقوة الى 

زيدي خالفا  لتعاليم المذهب الشافعي السائد في الجنوب والذي يدفع فيه اتباعه الزكاة المذهب ال

طواعية بأنفسهم ويصرفوها على الفقراء وجرى اغالق المحال التجارية في شارع العيدروس في 

رفض مالكها تسليم الزكاة الى مندوب المصلحة ويرى  سبيل المثال بالقوة العسكرية اذ عدن على

كما يدفع  جهة سلب ونهب مباشر من المواطنيننون في الجنوب مصلحة الواجبات كالمواط

 الموظفين الزكاة مباشرة من رواتبهم.

وقد تعرضت محافظة ابين خاصرة الجنوب والتزال تتعرض لحرب ابادة متعمده مورس تجاهها 

 الشريعة.سياسة االرض المحروقة فهي اليوم رهينة المحبسين بين القاعدة وانصار 

لقد تحولت بفعل السياسات التدميرية الى محافظة فاقده لمعالم تواجد االنسان والمكان فيها فهي 

تتعرض للتمييز العنصري البشع وبفعل الفتاوى الدينية واالرهاب الفكري الممارس تدفع ثمنا 

م السابق الذي من قبل النظا دة في هذه المحافظة بتسهيل وتواطؤباهضا ... وقد كان تواجد القاع

 فتح مصنع فتح المعسكرات لتقوم عناصر القاعدة بنهب السالح ولدينا معلومات موثقة بخصوص

من قبل االرهابيين قبل ان يغادروا المكان ويروح ضحية  لنهبه جعارلذخائر في اكتوبر" ل 1"

علماء اليمن ...بل ان  00من االبرياء من االطفال والنساء والشيوخ 051انفجار المصنع اكثر من 

وهم الضلع الديني في النظام السابق رفضوا مرارا  وتكرارا  اصدار اي بيانات تدين اعمال 

  القاعدة في ابين عند بدء حملة اللجان الشعبية لطردها من المحافظة.
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 البعد الجغرافي: :  سابعا  

 اإلجماليةيعتبر الجنوب منطقة استراتيجية هامة لألمن اإلقليمي والعالمي حيث مساحته 

كيلومتر مربع يحده من الشرق سلطنة عمان ومن الشمال المملكة العربية السعودية  061،000

واليمن الشمالي ومن الجنوب خليج عدن والبحر العربي ويتحكم في مضيق باب المندب الحيوي 

ة الدولية االقتصادية والعسكرية وكذا العديد من الجزر الواقعة في البحر االحمر لحركة المالح

غرب الحدود مع اليمن الشمالي وارخبيل سقطرى المطل على المحيط الهندي، فهو يمثل موقعا  

استراتيجيا  لتصدير نفط وغاز دول مجلس التعاون الخليجي وثروات بحرية ونفطية وغازية 

له عامل جذب لذوي المصالح الضيقة التي الترى فيه إال غنيمة يجب عدم ومعدنية هائلة تجع

 2التفريط بها تحت اي ثمن حتى وإن كان ابادة شعب الجنوب.

كما يمتلك الجنوب ميناء عدن االستراتيجي وهو ميناء طبيعي عميق محمي بسلسلة جبلية تجعله 

 اإلمبراطوريةة الدولي و حولته بحرية من خط المالح أميال 1أمنا  على مدار العام ويبعد 

 .يوميا  سفينة  00اربعونمه ؤثاني اهم ميناء في العالم ت إلىعاما   002البريطانية على مدى 

تم استقطاع مساحات شاسعه ما فقط مع الحدود القديمة فالحدود الحالية للجنوب تتطابق الى حد 

محافظة البيضاء حاليا   ومن محافظتي حضرموت وشبوة وضمها الى محافظتي مأرب والجوف 

كان في نطاق حدود الجنوب والجزء الشمالي من محافظة الضالع حاليا  كان يقع ضمن 

الجمهورية العربية اليمنية اما اكبر تعديل ادخله النظام فهو اقتطاع باب المندب من محافظة عدن 

جنوب والواقعة في الجنوبية وإدخاله ضمن محافظة تعز الشمالية وكذا جميع الجزر التابعة لل

 البحر األحمر. 
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 الخاتمة:

واتحاد تمت بين االقطار العربية وقد فشلت  هتجربة وحد 20إن التاريخ الحديث يؤكد ان هناك 

 .01في القرن الماضي منذ مطلعه حتى العقد العاشر اي تسعينات القرن الماضي" 

الصارخة لحقوق االنسان في مختلف ثالثة وعشرون عاما  من الصبر والمعاناة واالنتهاكات 

، تربويا ، ثقافيا ، واجتماعيا  وامنيا ، وعسكريا  دمرت كل لحياة العامة سياسيا  ، اقتصاديا  مجاالت ا

وباتت تمثل  متيازكقضية سياسية بأ وبية نفسهانمقومات دولة الجنوب. وفرضت القضية الج

يواجه تحديات عديده بسبب حاالت االختالل العنوان االبرز في مواجهة النظام الذي بسببها بات 

السلمي الجنوبي الذي عبر  في التوازن، هذا ادى بدوره الى تسارع وتصاعد وتيرة نضال الحراك

 عليه. لالستحواذوبصوت مسموع ان الوحدة كانت مجرد الحاق للجنوب بالشمال 

الثروات الطبيعية فأصبح  هائال  من ا  ومخزون ا  استراتيجي ا  الجنوب يمتلك ارضا  شاسعة وموقع

م 0221وثرواته وليس ادل على ان حرب  مة وفيد جرى ويجري النهب المنظم لمواردهغني

تناول التقرير ...  الوحدةا  على مليار دوالر وعشرة االف قتيل حفاظ 00كلفت النظام  الظالمة

لمحتوى الذي سيتم المقدم بعض من ابعاد القضية الجنوبية مالمسا  الحقائق وليس كلها إذ في ا

مناقشته في االشهر القادمة سيتم التطرق بكل شفافية الى التفاصيل الدقيقة لما جرى ويجري في 

 الجنوب.

اكتوبر  01إن مليونيات الحراك الجنوبي السلمي والتي خرج شعب الجنوب معبرا  عنها بمناسبة 

لتؤكد حقائق على األرض م 2100ابريل  21نوفمبر والتصالح والتسامح وجاءت مليونية  01و 

االقليمي والدولي يرى بها الخطوات  المجتمعبأن القضية الجنوبية هي قضية سياسية بامتياز وان 

األولى الستقرار المنطقة وهناك اصوات تتعالى تصغر من شأنها في الوقت الذي ارتفع سقف هذه 

 القضية ليعلن شعب الجنوب للعالم انه يريد تقرير مصيره بنفسه.

هذه المليونيات التي احتشد فيها الشعب الجنوبي بسالم وبدون اي حوادث امنية او غيرها هي  ان

البعض الصاقه به كيديا   لخير دليل على مدنية و سلمية الحراك الجنوبي وتنفي عنه كل ما يحاو

 من عنف وسالح وارهاب.

تعادة دولته وتقرير مصيره سنؤكد مجددا  ان القضية الجنوبية مرجعيتها شعب الجنوب الذي يريد ا

مانحن اعضاء الحراك في مؤتمر الحوار سوى همزة وصل لشعب الجنوب و الحرة  بإرادته

 فنحن في النهاية من هذا الشعب واليه.
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 المصادر:

 

تشرين  21صادر بتاريخ  -001؟ قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق االوسط رقم نقطة االنهيار -0

 اكتوبر. 21االول / 

 .م2112 – م0221دراسات وبحوث صادرة عن مركز مؤسسة االيام  -2

قضية شعب الجنوب وحلها الشرعي . د. محمد حيدرة علي مسدوس. صادرة عن دار عبادي  -0

 م2102الطبعة الثانية  –للدراسات والنشر 

م. بحث مقدم من قبل 2100 – م0221الحرية السياسية واثرها على التحول الديمقراطي في اليمن  -1

 الطالب الخضر علي محمد القفيش لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية جامعة النيلين السودان.

 مجموعة اوراق بحثية مقدمة الى عدد من الندوات والحلقات النقاشية حول القضية الجنوبية. -5

 ب تحت الطبع.كتا –ية والدراية أ.طاهر شمسان االقضية الجنوبية بين الرو -6

معهد  –ريجر كحل القضية الجنوبية :استعادة الدولة في الجنوب مع نشر الديمقراطية باتريك  -1

 م.21/1/2100 –المملكة المتحدة  –برمنجهام  –العالقات الدولية 

نشر في  0221االهلية في اليمن "مركز دراسات مؤسسة األهرام المصرية" بحث عن الحرب  -1

 .م0221

 م.2112ادي في صحيفة الديار في يونيو مقال عادل الحم -2

يمقراطية : جناية الفوريين االندماجيين على التقدم والدالخامسة للوحدة اليمنية "بمناسبة الذكرى -01

يوليو  02-صحيفة األيام  -بقلم الدكتور ابوبكر السقاف -2الى 0سلسلة مقاالت من  -والوحدة"

 م.0225

 .م1/0/2100تقرير للكاتب بيتر سالزبوري  -صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية -00

دراسة اعدها عوض علي حيدره وسليمان  "الجنوب أبناء ضد القانون نطاق خارج القتل :اليمن" -02

 .3102 عوض حيدرة

 وكالة االنباء الفرنسية. رويترز و  -00

 منضمة العفو الدولية. -01

 منضمة مراقبة حقوق االنسان. -05
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 :المالحق

 . ةالديمقراطيرطة اليمن اخ  .0
 خارطة الجمهورية اليمنية. .2
 وثيقة استقالل الجنوب العربي. .0
 اتفاقية اعالن الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة االنتقالية  .1
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  حمل  رمم 0

 خريطة مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية
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 حمل  رمم 2

 خريطة اجلمهورية العربية اليمنية
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 حمل  رمم 0

 اجلنوب العربي الستقاللجنيف  اتفامية

م وتضمنت الموضوعات التي اتفق 0907نوفمبر 19في ظهيرة  الموقعةجنيف  اتفاقيهفيما يلي 

القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل, وفيما يلي  الجبهةعليها وفد المملكة المتحدة ووفد 

 نصوصها:

م وُيشار إلى هذا اليوم فيما 0907نوفمبر  38في  االستقالليحصل الجنوب العربي على  .0

 .االستقالليلي بيوم 

دولة مستقله ذات سيادة تعرف بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية  االستقاللتنشأ في يوم  .1

القومية لتحرير جنوب اليمن بصفتها ممثله لشعب  الجبهةوذلك بإدارة رسمية من قبل 

 ورية.منطقة الجمهورية وتقام حكومة للجمه

سلطات  بالخطوات الالزمة إلنهاء سيادة أو حماية أو الجاللةتقوم حكومة صاحبة  .3

في منطق  –أيا  كان الحال  –حكومة صاحبة الجاللة وحقها في الحكم و التشريع 

 جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

يوم سوف تعترف حكومة صاحبة الجاللة بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية إبتداء  من  .0

, وسيقوم بين حكومة صاحبة الجالل وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية تبدل االستقالل

وتقوم الحكومتان بتعيين سفراء بأسرع ما يمكن  االستقاللمن يوم  ابتداءدبلوماسي كامل 

حتى يتم تعيين السفراء وحتى تنضم  االستقاللمن يوم  ابتداءبينما بعثات دبلوماسية 

م, وتخضع العالقات 0900لجنوبية الشعبية إلى ميثاق جنيف عام جمهورية اليمن ا

الدبلوماسية بين البلدين للقانون الدولي التقليدي وتطبيقاته العملية وبعد ذلك تخضع 

 أو تحفظات يتفق عليها الطرفان. احتياجاتالعالقات الدبلوماسية للميثاق رهنا  بأية 

لعضوية األمم  االنضمامية حرية طلب تترك لحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعب ..

م إلى األمم  المتحدة, وسوف يسر حكومة صاحبة الجاللة أن تتبنى أي طلب للعضوية ُيقدَّ

 المتحدة إذا رغبت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في ذلك.

وفيما بعده أية مسؤولية دولية عن جمهورية  االستقاللمن يوم  ابتداءلن تتحمل المملكة  .0

اليمن الجنوبية الشعبية ومنطقتها, وسوف تكون الجمهورية مسؤولة دوليا  مسؤولية كاملة 

 الدولية المتعلقة بالجمهورية ومنطقتها. وااللتزاماتعن منطقتها و عن الحقوق 

إعالن تصدره  دولية سوف تشتمل في التزاماتكل المعاهدات و الوثائق التي تتضمن  .7

خطاب إلى السكرتير العام  توجيهحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية, كما سيلزمها 

 الدولية. االلتزاماتلألمم المتحدة يوضح آراءها حيال تسلمها 
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مالحة أو  كامتيازممنوحة ) امتيازاتو  اتفاقياتسوف ينتهي مفعول أية معاهدات و  .0

بين التاج أو ممثلية من  االستقاللتنقيب ... إلخ و أية ترتيبات أخرى قائمة حتى يوم 

وبين حكومات أخرى أو حكام أو سلطات أخرى في مختلف أجزاء منطقة  جهة

 .االستقاللخرى أخرى وذلك بدءا من يوم  جهةجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية من 

على كافة الحقوق  االستقاللمن يوم  ابتداءالشعبية  تحصل جمهورية اليمن الجنوبية .9

اإلقليمية المسندة إلى التاج أو ممثلية أو التي يّدعيها التاج أو ممثلية أو يّدعيها حكام أو 

 حكومات أو أية سلطات أخرى في مختلف أنحاء منطقة الجمهورية.

جنوبية الشعبية أو كل النصوص القانونية السارية المفعول في منطقة جمهورية اليمن ال .08

مباشرة تظل سارية المفعول ما لم  االستقاللفي أي جزء من تلك المنطقة قبل يوم 

تتناقض مع قيام الجمهورية أو أي تصرف تقوم به سلطة مؤهله من سلطات الجمهورية 

 أو فيما بعد ذلك اليوم حيال منطقة الجمهورية. االستقاللفي يوم 

باإللغاء األوامر الصادرة  االستقاللالالزم قبل يوم  خاذباتستقوم حكومة صاحبة الجاللة  .00

عن المجلس الملكي التي تكون لها صبغة دستورية و التي تكون سارية المفعول في 

 االحتياطاتمنطقة الجمهورية أو أي جزٍء منها بفعل أمر صادر عن المجلس الملكي مع 

 الالزمة لضمان صيانة القانون العام.

أو أية حكومة أخرى في المنطقة ظلت  أو ممثليةو التزامات التاج كل حقوق ومطلوبات  .01

حقوقا   االستقاللتصبح في يوم  االستقاللقائمة في منطقة الجمهورية حتى يوم 

تخص الجمهورية و ذلك دون المساس بحق حكومة الجمهورية  التزاماتومطلوبات و 

ما  اتخاذل في تلك األمور و في إعادة النظر في المستقب –إلى إنكاره  ال سبيلالذي  –

 تراه مناسبا  إزاءها.

كل المصالح المتعلقة باألراضي و الممتلكات و الموجودات األخرى في منطقة جمهورية  .03

مباشرة  االستقاللاليمن الجنوبية الشعبية تكون في حوزة التاج أو من ينوب عنة يوم 

أو كما يكون الحال ألغراض حكومية المناطق التي ستكون جزءا  من الجمهورية, 

ألغراض مباشرة سلطة صاحبة الجاللة في المناطق المذكورة, وأي مصالح تتعلق 

مباشرة, أو في  االستقاللباألراضي في تلك المناطق تكون في حوزة التاج قبل يوم 

حوزة من ينوب عنة ألغراض خاصة بالقوات المسلحة للمملكة المتحدة, كل تلك 

أن تؤول إلى الجمهورية كما تؤول  االستقاللمن يوم  بتداءاالمصالح آنفة الذكر يجب 

و المطلوبات المتعلقة تلك المصالح, وذلك دون المساس  وااللتزاماتإليها كل الحقوق 

على ذلك من تصرفات تقوم بها حكومة الجمهورية حيال  ما يترتببإعادة النظر فيها و 

يازة األراضي المستخدمة ألغراض مدة ح احترام, مع االستقاللأية ترتيبات سبقت يوم 

 دبلوماسية أو قنصلية أو أغراض أخرى.

ستتشاور كل من حكومة صاحبة الجاللة وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية معا   .00

الجمهورية قبل أن تتخذ حكومة صاحبة  استقاللبصدد مسائل الجنسية الناشئة عن 
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لمتحدة أو المستعمرات من مواطنة المملكة الجاللة خطوة لتجريد المواطنين في المملكة ا

 المتحدة أو المستعمرات بحكم صلتهم بمنطقة الجمهورية.

ستسلم حكومة صاحبة الجاللة إلى حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية أيه وثائق  ..0

وتقارير ودراسات وخرائط تتصل بمنطقة الجمهورية تستطيع حكومة صاحبة الجاللة 

ى المشاورات التي من شأنها أن تؤدي إلى أنسب الوسائل إلنجاز تسليمها, وسوف تجر

هذه المهمة بين الحكومتين, وسوف تزود حكومة صاحبة الجاللة حكومة جمهورية اليمن 

الجنوبية الشعبية بكل ما يتوفر لديها و لم يسبق حوزته لدى حكومة الجمهورية مما يتعلق 

 .بالبت في الحقائق المتصلة بحدود الجمهورية

بالخدمة العامة و المعاشات في تاريخ  الخاصةنظرا  لضيق الوقت تجري المباحثات  .00

 .االستقاللمبكر بعد 

بالديون المستحقة لحكومة صاحبة الجاللة  الخاصةنظرا  لضيق الوقت تؤجل المباحثات  .07

, وتنظر االستقاللو الديون العامة المستحقة على مناطق الجمهورية و الباقية حتى يوم 

 .االستقاللفي مفاوضات مستقلة في تاريخ مبكر بعد 
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 حمل  رمم 1

 اجلمهورية اليمنية وتنظيم الفرتة االنتقاليةاتفامية اعالن 
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