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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ودولته قضية الجنوب العربيمرتكزات  وثيقة

 مدخل:

سبق وأن طرحنا في مراحل سابقة رؤى واضحة، وأكثر تفصيال، حول القضية الجنوبية 

 الفيدرالية الجديدة، ومنها:  دولة الجنوب العربيوأهدافها، من التحرير واالستقالل وبناء 

م، الذي شمل 2013اغسطس  22في  خارطة طريق" –تقالل الجنوب العربي س"مشروع ا .1

منها مشروع دستور لجمهورية الجنوب العربي، واآلليات لتحقيق االستقالل  موضوعا   11

ي الحر هذا المشروع م حزب رابطة الجنوب العربوالسياسيات لدولة الجنوب العربي، وقد  

الجامع، لتصويب أي خطأ وتقويم أي اعوجاج الجنوبي إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

 وإكمال أي نقص.

 م.2014أكتوبر  26مكون جنوبي لرئاسة مجلس األمن الدولي في  24مذكرة من  .2

، تم تقديمها مع كلمة تفصيلية لعبد 2015مايو  31ورقة من القضية الجنوبية مؤرخة في  .3

الرحمن علي الجفري، أمام مؤتمر حول القضية الجنوبية استضافته كتلة "أوروبا الحرية 

 م.2015يونيو  23و 22، في "EFDDوالديموقراطية المباشرة 

 م.2016ابريل  8بية(، الموقع عليها في وثيقة القضية الجنوبية، وملخصها، )القضية الجنو .4

 مذكرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مناسبات مختلفة. .5

، التي تتضمن مرتكزات قضية الجنوب العربي ودولته"وثيقة "إننا إذ نطرح اليوم ف 

سبق قد  واآللياتما يتعلق بسند قضيتنا، تاريخيا  وقانونيا  وواقعيا ،  فإنالمرتكزات الرئيسية، 

 في الوثائق السابقة. طرحها

 هذه المرحلة القصيرة، هي: أهم المهام التي يجب علينا إعطاءها األولوية المتزامنة، في إن  

اإلبقاء والتمسك المعلن من خالل كل أشكال الفعاليات، بأهداف قضية الجنوب العربي في  أوال :

التحرير واالستقالل وبناء دولة الجنوب العربي الفيدرالية الجديدة وتثبيت هويته، فال استقالل 

 مأمون في ظل هوية أخرى قد تقودنا في أي منعطف إلى فخ وحدة مرفوضة، كما سبق أن قادتنا.

تعاون الجميع لتأمين الجنوب العربي من اإلرهاب، المصنوع لتعطيل تحقيق أهداف الجنوب  يا :ثان

 العربي، ومن أية اختالالت أمنية، واستكمال تحرير البؤر المحتلة في الجنوب.

إعادة الجاهزية للخدمات األساسية، كهرباء وماء وصرف صحي وصحة وتعليم، وتأمين  ثالثا :

ألداء مهامه، فهو األساس إلعالء القانون والعدل، والوفاء ألسر الشهداء  القضاء واحتياجاته

 وعالج الجرحى، ومعاشات الناس وتوفير المواد التموينية.

 بناء المؤسسات واألجهزة وتفعيلها في كافة مناطق الجنوب العربي. رابعا :

جنوبية من أي نوع، فيجب أن يتسع الجنوب العربي لكل  –منع إثارة أي فتن جنوبية  خامسا :

 أبنائه.

تلك األولويات التي ال بد منها والتي يجب على كل جنوبي القيام بكل ما يستطيع حيث  

ب كل جنوبي أن يكون يستطيع إلنجازها، وهو واجب على السلطات القائمة ومن مهامها، وواج

 .عونا  في ذلك
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 المرتكزات

[1] 

ينال "ن أب العربي ببشأن استقالل الجنو ، مع بريطانيا،مذكرة النقاط المتفق عليهاأبرزت  

. وتقام دولة مستقلة ذات سيادة تعرف باسم "م1967نوفمبر  30االستقالل في  1الجنوب العربي

نسب الجنوب العربي ككيان سياسي وألول مرة في التاريخ ي  . "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية"

م، تنسبه للجنوب العربي من باب المندب 1963ليمنية، بينما كل قرارات األمم المتحدة منذ للهوية ا

م تغيير اسم الدولة ليصبح جمهورية 1970وجرى في األول من ديسمبر إلى حدود سلطنة عمان، 

لى إ -جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية  -وانضمت الجمهورية الجديدة  اليمن الديمقراطية الشعبية.

. وتم االعتراف بها من كثير من دول العالم وفي الصدارة الدول العربية والدول مجتمع الدوليال

يرها قامت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية عالقات دبلوماسية وقنصلية وتجارية وغأالصناعية. و

 -قليمية إلالعالمية وا -وانخرطت في العديد من المنظمات الدولية  .مع كثير من الدول في العالم

وكذلك جامعة الدول العربية ومنظمة  منظمة األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها

 سالمي.إلالمؤتمر ا

نوفمبر  30بانهيار المنظومة االشتراكية التي صاحبها متغيرات دولية جوهرية، تم في  

راطية الشعبية )الجنوب اليمن الديمق بين دولتي جمهورية وحدةتمام إم اتفاق "عدن" بشأن 1989

نه تم التعجيل بإعالن الوحدة أم، إال 1990نوفمبر  30العربي( وبين الجمهورية العربية اليمنية في 

ما قبل االنطالق من الدولتين إلستفتائهكل  لى الشعبين فيإودون الرجوع  ،م1990مايو  22في 

الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة  عالنإنه بعد عام كامل من أغرب من ذلك أل. والى دولة الوحدةإ

 مع ورقة مرفقة به م1991مايو  16و 15خالل يومي  جري استفتاء على دستور الوحدة أ  االنتقالية 

ن يتم استفتاء على أمر غريب أن االستفتاء على الدستور هو استفتاء على الوحدة. وهو ألى إتشير 

 هذا االستفتاء.نفاذه. وقد قاطعنا، في حينه، إقراره وإمر بعد أ

برام اتفاق الوحدة بين جمهوريتي اليمن إفي ذمة التاريخ..  صبحت اليومأالتي  الحقائق ومن 

بناء أ نقاذإواعتبرت هذه الحقيقة منسجمة وفكرة ]. ا  .. سلميقراطية الشعبية والعربية اليمنيةالديم

وحدة التي كان كل نظام ، لتنفيذ الم1979م و1972التي خاضاها في  الدولتين من ويالت الحروب

 ، مع انتهاء الحرب الباردة،. وبذلكيريدها طبقا  لتوجهه األيدلوجي في مرحلة الحرب الباردة[

بين هاتين الدولتين مما دفع بالدول  جرى التعبير عن نبذ الحرب كوسيلة لتحقيق الوحدة 

 .آنذاك ن تبارك هذه الخطوة السلميةأوالمنظمات الدولية 

حزاب السلطة في صنعاء آمال الشعب في أجهضت الخالفات الحادة التي برزت بين أ 

مألوفة وغير مسبوقة وذلك  صورة غير مامأالجنوب في األمن واالستقرار والتنمية. فوجد نفسه 

. نون واالصطدام بالمركزية الشديدةبانتقال الفوضى واستشراء الفساد وغياب األمن والنظام والقا

                                                           
لعالم ن اأ.. إال لكيان حمل اسم اليمنسالم وبعده ميالد كيان وال وجود إلقبل ا لم تشهد بالد العربية الجنوبية 1

ول ألمام يحى حميد الدين في النصف اإلفي التاريخ الحديث منذ عهد ا -اليمن  - عرف وتعامل مع هذه التسمية

متوكلية اليمنية ولى وانسحاب تركيا.. اطلق اسم المملكة الألمن القرن العشرين وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية ا

من تلك الدولة التي  ا  ، ولم يكن الجنوب العربي جزءبعد بالجمهورية العربية اليمنية رف فيمافقط على ما ع  

 ول مرة في التاريخ.ألحملت اسم اليمن كدولة 
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. وتعطلت بعمد األجهزة التنفيذية في سسات المدنية والعسكرية الجنوبيةعلى المؤ منظمجهاز الإلوا

 .على الحياة اليومية للمواطنين ا  ر سلبالجنوب ودخلت البالد في نفق مظلم أث  

في األردن، بحضور عربي ودولي تقدمه  العهد واالتفاقوبالرغم من التوقيع على وثيقة  

لى إالنظام في صنعاء  أ، لجم1994في فبراير  لك الحسين رحمه هللا،العاهل األردني الراحل الم

س النظام أ. فكان خطاب رلصالحه زمة وتسوية وحسم الخالفأللى القوة بغرض حل اإاالحتكام 

ت الحرب الشاملة . فشن  عالن حربإم بمثابة خطاب 1994ريل أب 27السابق علي عبدهللا صالح في 

، وشمل الطيران سلحة الثقيلةألنواع اأنوبي وبكل التراب الج على كامل ها النظامالتي شن  

بما في ذلك  تبيح قتل المدنيين والصواريخ والمدفعية. وصدرت الفتاوى من صنعاء باسم الدين

وتم االجتياح الكامل لألرض الجنوبية  لخ.إ ...عالمهمإطفال وبثتها وسائل ألخ واالنساء والشيو

وبذلك تم . في القرن العشرين المتحضر مثيال   هد لها العالمصاحبها عملية نهب وسلب لم يش

 ضوءوفي ، اجهاض األساس السلمي الذي قامت عليه تلك الوحدة والهدف الذي قامت من أجله

 :ذلك

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق  جرى انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون - 

 .االنسان 

خاصة  ،تنظيم الفترة االنتقاليةبعد   ،عالن الجمهورية اليمنيةإو نهت الحرب وحدة البلدينأ - 

، الطرف اآلخر في الوحدة وانية وجهت ضد شعب الجنوب العربيالعد عمال القتاليةألا نأو 

من أجل قيام دولة   -جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  - ذابت االتقاقية دولتهأالذي  

 .الجمهورية اليمنية -واحدة  

وحولت  بين البلدين والشعبين، حدة، الوأنهت، على أرض الواقعوبذلك تكون الحرب قد  

 .بعد االجتياح . وتؤكد ذلك كافة االجراءات وممارسات السلطة اليمنيةلى أرض محتلةإ الجنوب

الرئيس السابق علي  وقوات -نصار هللا أ -ن الحرب الثانية التي شنتها مليشيات الحوثي إ 

وذلك بغرض تكريس فرض الوحدة،  م1994نفس الحرب عام  ، ذاتها التي شنتحعبدهللا صال

واعترف بذلك الرئيس السابق علي عبدهللا صالح في  .بالقوة المرفوضة من شعب الجنوب العربي،

 .يرانإ. وهي حرب عدوانية تشن بتأييد ودعم من ا  مؤخر لقاء تليفزيوني

لى مرحلة إن المطالب الوطنية لشعب الجنوب العربي قد انتقلت أمن جديد ، نؤكد اليوم 

ومليشيات الحوثي  ، التي يسيطر عليها علي عبد هللا صالح،اليمني ن شنت قوات الجيشأجديدة بعد 

فبراير سلحة الثقيلة والخفيفة منذ ألحربها الثانية الشاملة على الجنوب بمختلف ا - نصار هللاأ -

من خيار سوى المقاومة ، ، وقواه السياسية والحراكية وكافة شرائحهبنايكن لدى شع م ولم2015

كبيرة للغاية لم نستطع عداد ألى قتل وجرح إ.. أدى هذا االجتياح عن النفس المسلحة دفاعا 

ا  دمار حدث هذا االجتياحأ. ولقد ، الستمرارها في بعض البؤر في الجنوب العربيحصرها بعد

ض السكان في كثير ثره أكثر من نصف السكان، وتعر  إد على وتشر   ،لكل شيء في الجنوبهائال 

الماء الكهرباء ومثل  من أبسط الضروريات من المدن لحصار خانق وحرمان قاتل ومستمر

 .قود واألمانوالغذاء والدواء والو

، فشعبنا ل االحتالل اليمني للجنوب العربيفق أي أمن واستقرار في ظألننا ال نرى في اإ 

م، وتصاعد حراكه 1994منذ انتهاء حرب قاوم هذا االحتالل بالطرق السلمية بصدور عارية 

اجهته لحراك شعبنا الشهداء نتيجة قمع االحتالل اليمني ومو موقد   م7/7/2007في العظيم السلمي 

 ية الشريفةللغزو اليمني الثاني، والمقاومة الجنوب ولىأل. ومنذ اللحظة االعربي السلميالجنوبي 
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، اآلالف من متقد   مت، والزالتوقد   ،وقراه الجنوب دمر مدنيحرق والذي ي تقاتل هذا الغزو

، بقيادة المملكة العربية السعودية .. ولوال وقوف ودعم التحالف العربيالشهداء والجرحى واألسرى

لكانت المأساة أعظم وأخطر  ودور استثنائي لإلمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف،

 .واإلبادة أشمل

، تصميمه على ممارسة حقه المشروع في التحرير ويؤكد شعبنا في الجنوب العربي، اليوم 

حداث ألثبتت اأ.. كما السيادة على أرضه قامة دولة الجنوب العربي الفيدرالية كاملةإواالستقالل و

 ،فعال الشيطانيةألكل تلك ا . ويستحيل بعد منالوحدة بين الجنوب العربي والياستحالة استمرار 

بنائه ونسائه وشيوخه ان يقبل شعبنا التعايش مع قاتل أ ،الحرق والقتل والتدمير وفي الصدارة

أمن واستقرار  مام أيأ ن أي فرض على شعبنا سيكون العائق الرئيسيأ. ومدنه مدمري واطفاله و

ليشعر  تاحة الفرصةإلهو السبيل  -والجنوبية العربية اليمنية  -. وبناء دولتين وتنمية في المنطقة

لكراهية اجدران ل جسور المصالح المشتركة مح النفوس وتبنى أ.. فتهدرادتهمإالجنوبيون بتحقيق 

 .والصراعات

[2] 

شعبنا في الجنوب العربي من انهيار كامل لحياته المعيشية اليومية  ،، واليزال يعانيعانى 

السلطات اليمنية التي لم تتوقف منذ ان شنت  االحتالل اليمني وممارسات وأمنه واستقراره جراء

 .م1994 صيف  حرب 

ولمواجهة الممارسات البشعة والالإنسانية لسلطات االحتالل اليمني تجاه شعب الجنوب  

الحية  القوى الوطنية العربية الجنوبية ن تتوحد مواقف الغالبية العظمى منأالعربي كان ال بد 

، عربية فيدرالية كاملة السيادة التحرير واالستقالل وإقامة دولة جنوبية :لتحقيق هدف واحد هو

اإلنسان يقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحماية حقوق  جديد وبناء جنوب

اإلقليم  ولمع دوشراكة  سوية والحريات األساسية لتحقيق أمن واستقرار وتنمية وإقامة عالقات

 .تقوم على تبادل المصالح العالمعالقات مع و

وقانون تقوم  ، دولة نظامبي لن تكون سوى دولة مدنية حديثةن الدولة في الجنوب العرإ 

والتنفيذية واستقالل القضاء وتمكين المرأة  على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية

عالم إللغاء اإة المدنية بإنشاء هيئة مستقلة للخدمة المدنية ووافساح المجال للشباب واستقالل الخدم

االجتماعي واالهتمام بالتعليم العام والفني والمهني والحرية االقتصادية واقتصاد السوق  الرسمي

 .، وحماية البيئةالتخصصات وتكافؤ الفرص ومنع االحتكار واالهتمام بالبحث العلمي في مختلف
ن غالبية الطيف السياسي أأمام واقع غير مسبوق حيث نرى  األمر  واليوم نحن في حقيقة 

متماسكة تبني  دولة جنوبية فيدرالية مع ،في الجنوب العربي ،لخإواالجتماعي واالقتصادي... 

تجمع وتوحد، وتساوي بين الجميع. دولة وطنية تقيم صرحا  ، ووتعمر وتصلح، وتعز ابناءها

على  ، دولة مبنية إلى الغنى والنماء، تسعى بمجتمعها األمن، تعمم الرخاء والعلم ، تنشرللعدل

ونماءه، وتمكن المرأة، وتمنع  نسان وحقوقه وحريتهإل، تصون كرامة االتوازن والنظام والقانون

، مؤمنة بالديمقراطية إرادة الناس وعقولهم، وتحترم ازدهار الوطن، وتهدف التهميش واإلقصاء

أو  ، تحافظ على الكليات الخمسأدواته وبالتداول السلمي للسلطةبآليات العصر و ة والشورىالتعددي

 (.، والعقلبحقه ، والعرض، والمال إالوالنفس الدين،المقاصد الشرعية الخمسة )
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، وال تهميش أي منطقة إلقصاء أي مواطن من مواطنيها وفي دولة الجنوب العربي ال مكان 

، وال مكان لإلرهاب بكل أشكاله، غربهافي شرقها أو  الجنوبية العربية سواءرض ألمن مناطق ا

 :رتكاز دولته على أسس واضحة هيإلبل بتجفيف منابعه واجتثاثه، 

 .حقاق الحقوق ومنع الظلمإالعدالة في توزيع الثروات والخدمات على ابناء الشعب و .1

لحكم واتخاذ القرارات والتبادل الفعالة والمتوازنة في ا الديمقراطية أي مشاركة الشعب .2

 .السلمي للسلطة

التنمية: إحداث تنمية حقيقية شاملة ومستدامة ترفع مستويات معيشة المواطن ودخله وتخلق  .3

فرصا للعمل، وتهتم بالتنمية البشرية التي تؤدي إلى ارتفاع ملموس في مستويات الكفاءة 

 والتأهيل والقدرات والمهارات... إلخ.

واالعتدال التي عرف بهما شعبنا على مدى التاريخ والتي تنبذ التطرف واإلرهاب الوسطية  .4

 بكل أشكاله.

لى بروز إالفيدرالية التي هي ضرورة مجتمعية سوف يؤدي  الجنوب العربي بدولته نإ 

ن نظام الدولة المركبة )الفيدرالية( هو أخاصة و نموذج للدولة التي تحافظ على المجتمع ومصالحه

من  على قدرأالجنوب العربي ويحقق  نه يراعي الخصوصيات لمناطقأاألنسب من حيث  النظام

درجات األمن واالستقرار والتنمية.. ومن ثم بقاء التآلف والمانع ألي غبن أو تهميش ويضمن أعلى 

)جمهورية  ( أوالمتحدة )جمهورية الجنوب العربية الجنوب الجديد . وتسمى دولةالدولة متماسكة

 والية عدنفي وتكون العاصمة في موقع  .من ست والياتوتتكون  .العربي المتحدة(الجنوب 

 "."عدن الجديدة وتسمى

العربي في التحرير بناء دولة الجنوب العربي التأكيد على حق شعب الجنوب   يحتم 

المعالجات عادة النظر في آليات تنفيذ إالديمقراطية و ، وإقامة دولته الجنوبية الفيدراليةواالستقالل

كدولة من  السابقة للحقوق الخاصة ووضع آليات لمعالجة قضايا الحقوق العامة والخاصة بالجنوب

جديدآ. والعمل الجاد للتوافق على مشروع الدستور ظلمآ  حقاق الحق بآليات ال تستحدثإمنطلق 

والسلطة  اباتالدولة ونظام الحكم ونظام التشريع ونظام االنتخ للدولة الجديدة الذي يحدد نظام

كما يحدد نظام الحكم في  عالم والخدمة المدنية عن السلطة التنفيذيةإل، واستقالل االقضائية المستقلة

تمتع بها كل ت ونضع هنا أهم الصالحيات التي .للجنوب العربي لتقسيم الفيدراليواالواليات 

 :الواليات

الواليات وصالحيات تشريعية إلصدار حكام  انتخاب مجالس محلية في كل والية وانتخاب 

المتعلقة بالدفاع والخارجية والسلطة  عدا تلك) الواليات في التي تتعلق بالحكم األنظمة المحلية

اب حزألوالجمارك واالستخبارات وا والسياسة المالية والنقدية للدولة القضائية الفيدرالية والجنسية 

النفط والغاز والمعادن ) الطبيعية العامة للثروات السياساتو( النواب والشورى وانتخاب مجلسي

التي تظل من اختصاص  مور السياديةألا تمنح صالحيات كاملة عدا المحلية وغيرها(. فالوحدات

وأي أمر آخر ورد في  من القومي والسياسة الخارجيةألكالقوات المسلحة وا السلطات الفيدرالية

، ورغم أن السياسة العامة للثروات الطبيعية من يةسبيل الحصر للسلطة الفيدرال الدستور على

صالحيات السلطة الفيدرالية، إال أنها ملك لكل والية في أراضيها مع ضريبة يحددها الدستور أو 

 بصورة يات األقل ثروةالقانون، يتم توريدها لخزينة الدولة الفيدرالية لتسيير أمورها وتنمية الوال

 .مع الواليات األكثر ثروة فيزول أي غبن أو تفاوت معيشي معيب متوازية
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ومن األمور الهامة لدولة الجنوب العربي األخذ باقتصاد السوق مع تطبيق أسس العدالة  

 Social Marketالسوق االجتماعي  باقتصاد لح على تسميته حديثا  االجتماعية أو ما اصط  

Economy   كيد على استقاللية القضاء وان ال تكون السلطة والتأ. لكونه األنسب واألصلح

. واالهتمام بصفة خاصة بالتعليم وبالبيئة والمياه باعتبار التنفيذية إدارة السلطة القضائية تحت

.. المعتدل البعيد عن الغلو خيرة تشكل أهم األزمات المستقبلية. وتبني التوجه الديني السمحألا

. وتنبذ على هذا النهج السمح الصافي والتوجيهية الدينية القائمةوتشجيع ودعم المؤسسات التعليمية 

ن التطرف باسم الدين هو وافد وطارئ وليست له أعلى  والعنف واإلرهاب مع التأكيد التطرف

ة ن السماحة والقدرأ، وأن االعتدال في المفاهيم ، بلفي تاريخ جنوبنا العربي ر عميقة جذو أي

السمات األبرز  ، هيد عن التنافس السياسي باسم الدين، واالبتعاغيرعلى التعامل والتعايش مع ال

ت لطبيعة شعبنا في الجنوب العربي. وبها مع التي تحلى بها علماؤنا عبر التاريخ وهي السما

طق في الهند وشرق ، وسيرالنكا ومناابناء آسيا وبالذات جنوب شرقهافتح ، وورع وتواضع ،علم

 .قولهم لهذا النهج السمح المعتدل، قلوبهم وعافريقيا وغيرها

القوات المسلحة واألمن والشرطة من أجل وتطوير ء تنظم دولة الجنوب العربي عملية إنشا 

لنظام وسالمة أراضيه وأمنه وصيانة الدستور وا حماية شعب الجنوب العربي ودولته الفيدرالية

حزاب ألوا والجماعات والتنظيمات. وتحظر الدولة على األفراد الوطني الديمقراطي التعددي

السياسية وغيرها إنشاء قوات أو تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية ألي غرض كان وتحت أي 

 .مسمى

إجراء  جتماعية أو سياسية فإنه من الضروري اولتجنيب الجنوب العربي أية اضطرابات  

المرأة ومهاراتها القيادية وتمكينها من دورها الهام وشراكتها  جتماعية كتنمية قدراتاإصالحات  

كحد أدنى في جميع   %30عن  ن يكون للمرأة المؤهلة ما ال يقلأاألساسية في التنمية الشاملة على 

األطر والمناصب القيادية.. كذلك تنمية المناطق الريفية ووضع وتنفيذ حل شامل لكل الثأرات 

شكلة الفقر والبطالة والجريمة وانتشار المخدرات وحبوب الهلوسة التي وكذا معالجة م. القبلية

إلى العربي ودراسة عوامل وأسباب الهجرة من الريف  على حاضر ومستقبل الجنوب ا  تشكل خطر

الخطيرة والنقص  ، وتدني الخدمات الصحية والبيئية وتفشي األمراضالمدينة ووضع المعالجات

 .لرعاية لذوي االحتياجات الخاصة وحقوق الطفلفي الكهرباء ومياه الشرب وا

طار دولة الجنوب العربي قضية الوئام الوطني الذي إولوية في ألومن ضمن القضايا ذات ا 

وتكوين الدولة لمعالجة آثار الصراعات السابقة ووضع  ن يتم  بالتوازي مع تمام االستقاللأال بد و

الجراح واآلثار  أو أي تكرار لصراعات وعالجالمعالجات والضوابط التي تمنع أي انتقامات 

 ".بواسطة الدولة الجنوبية ومن خالل قانون "العدالة االنتقالية

[3] 

 -الجنوب العربي  -وخطورة األوضاع الجارية.. ولحاجة بالدنا  وفي ظل الظروف المعقدة  

  :المطلوب ما يلي .. فإنلملحة لألمن واالستقرار والتنميةا

 .لتستوعب المتطلبات للبناء المؤسسي السليم الدستور والقوانين واألنظمة وضع مشاريع . 1

 )ولدينا مشروع دستور مقترح يمكن أن يكون مادة أولية للنقاش وا لتصويب(
البدء في خطوات التوافق على نظام الدولة ونظام الحكم وما يتعلق بهما من سلطات وهياكل  .2

بعد حوار  ثم يتم االستفتاء على الدستور في المرحلة االنتقالية . ومن عالمإلا وآليات بما فيها قطاع

 .النهائية مجتمعي حوله ووضعه في صيغته



7 
 

 .بالتزامن مع ذلك قيام فريق من القضاة والمحامين بوضع مشروع قانون السلطة القضائية يتم .3

عند قيام دولة  ا  .. ومن ثم البدء فيه فورفي وضع تفاصيل االصالح االجتماعيالشروع  يتم .4

 .الجنوب العربي

دارية والمالية إلبالتوازي وضع مشروع التفاصيل الدقيقة لالستراتيجية االقتصادية وا يتم .5

، يضعها المتخصصون في هذه المجاالت، وستكون لمساهمة مراكز البحث والدراسة، كل والنقدية

 .في مجاله، الدور الهام في هذا األمر

، مدخالت وأدوات وآليات زمة لوضع تفاصيل البناء التعليميلالاالهياكل وتشكيل اآلليات  يتم .6

 .، تتواءم مع التوجهات للدولة واحتياجاتهاومخرجات

)بما في  .خط مواز وضع تفاصيل الضوابط واآلليات التنفيذية لتأمين عملية تحقيق الهدف في .7

ذلك اآلليات التنفيذية لفصل كل المؤسسات من عملة وسجل مدني ومؤسسات سيادية وغير ذلك 

 مما يتعلق بالدولة(.

[4] 

، وال ت تؤثر على مسيرة السالم العالمين العالم اليوم يموج بصراعات واختالفاأوحيث  

نه مبتغى تسعى أ.. كما عاممبتغى الجنس البشري بشكل  ن استقرار العالم وتحقيق السالم هوأشك 

 تسعى ايضا   ية دولةألن السياسات العليا عن أ.. ناهيك كافة المنظمات والهيئات الدولية لى تحقيقهإ

لى تنمية إلى خلق مناخات تساعد على برامج للتنمية تؤدي في النهاية إلى تحقيق سالم يؤدي إ

تعليمه وتأهيله وتنمية قدراته ورعاية ورفع دخله وارتقاء بمستويات  نسانإلبشرية تحقق انتعاش ا

 .أفضل لحالته الصحية ولألجيال القادمة

 فاعال   ،العالمية، اإلقليمية وتينالعربي على الساحبراز دور الجنوب إلمن ذلك وسعيا  وانطالقا     

.. فإن السياسة الخارجية في بالدنا ومتجاوبا مع نداءات السالم التي تتسق مع مكنون الحضارة

والدول العربية  ن ترتكز أساسا على التناغم والتكامل مع دول شبه الجزيرة العربيةأرض يفت

طراف الساعية ألكافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية وا وعلى السعي والتعاون مع الرئيسة،

كز ترت ؛ وايضاالمعاصرة لى السالم العادل والشامل في أي نقطة من العالم بشأن القضايا العالميةإ

، على تحقيق فكرة السالم عات الناشئة بين الكيانات والدول، إزاء الصراسياستنا، بالدرجة األولى

، من كافة القضايا الملتهبة على ن يكون موقفناأوبالتالي ألطرافها والشامل بمقتضياته ايضا.  العادل

، منطلقا من من العالم أجزاء أخرىقليمية أو إلمنطقتنا ا الساحة السياسية والتي يقع جزء منها في

على تحقيق سالم  ن مواقفنا الخارجية ترتكزأ.. كما ل والقائم على مساواةمبدأ السالم القائم على عد

.. إن السالم تصيغه عوامل العدل، فبين السالم والتسويات ارق جوهري . والفوليس تسويات

. وبالتالي حساب طرف آخرما تكون لطرف على  متغيرات الواقع ودائما والتسويات تصنعها قوة

هي سالم عادل وليست  الخارجي تكون المعادلة التي تحكم برنامج دولة الجنوب العربي السياسي

ستكون رؤيتنا تجاه القضايا العربية  ،. ومن هناأنها األقرب مناآلفق ألن بدت في اإ، وتسويات

ويبدو في الصدارة من  (.ال التسوياتإلى هذه القاعدة:  )قاعدة السالم  ا  والدولية استناد قليميةإلوا

وموقفنا من هذه القضية مع السعي نحو السالم . االسرائيلي . - ، النزاع العربيالقضايا، كمثلهذه 

 مصلحة طرف على غلبتا  ما دائم ن التسوياتأ.. حيث ل وليس اتفاقات تعتمد على تسوياتالعاد

 .موقف أمتناحوال سنكون مع أل.. وفي كل اقوىألطرف.. وتغلب ا
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مع أي  التفاوضي هو نتاج آليتنا في الجنوب العربي للتعامل  ، فان العمل السلميومن هنا 

، وال هذا المفهوم على قضايانا الدولية والعربية والمحلية . ويندرجصراع أو خالف مع اآلخر

 .ضد كل عدوان النفسينتقص ذلك من حقنا في الدفاع عن 

وترتكز سياستنا تجاه العالم الخارجي في دوائره المحيطة ببالدنا والدوائر االكثر اتساعا في  

من حق كل دولة أو شعب في تقرير المصير وفي  ن موقفنا ينبعأاستلهام معاني السالم بمعنى 

الشرعية  ، وبما يتفق معرض مع مبادئ وقواعد حقوق االنسانامتالك سياسة القرار وبما ال يتعا

تحقيق  نشطة السياسية التي من شأنهاألن ننتهج كافة اأن علينا إ، فعليه .. وبناء  الدولية السائدة

 .العالم ثانيا وفي االستقرار في المنطقة أوال

؛ ح في معالجة االختالفات السياسيةستخدام السالا نبذو ن سياستنا هي نبذ الحروبأكما  

لى تحقيق إ، حقا، الشرعية الساعية والرامية لتياراتالقوى وا لى التعاون مع كافةإوايضا نسعى 

واللقاءات والمنتديات  ننا نسعى للمشاركة في كافة الندواتأوكما  السالم والعدل واإلخاء.

زمات والصراعات الدولية خاصة ذات التأثير في الشأن ألوالتجمعات التي من شأنها مناقشة ا

من واستقرار العالم أمن واستقرار المنطقة ويحقق أ قريب أو بعيد وبما يحقق الجنوبي العربي من

بي ن يحتل الجنوب العرألى إوبما يؤدي  قليمية والدوليةإلوساط األوبما يعلي من شأن بالدنا في ا

 شكاله وصوره ويمتد نبذأ. وانتهاج الوسطية ونبذ االرهاب بكافة مكانته الهامة بين سائر الدول

الساحة السياسية  الذي تمارسه بعض القوى والتيارات بهدف تجميدلى االرهاب الفكري إاالرهاب 

لى التحاور مع كافة الثقافات إ. وندعو في هذا االتجاه للمجتمعات بطاء حركة النمو الديمقراطيةإو

. وفي هذا لصالح البشرية حتى يكون التعامل مع اآلخر فاعال   والحضارات والديانات المختلفة

لنموذج خالل السنوات القليلة القادمة في االنفتاح على اآلخر وقبول اآلخر ن نعطي اأالمنوال نود 

لى خلق إ، وتراثه ومعتقداته وبما يؤدي يحفظ لكل جانب حقوقه المشروعة معه بما والتعايش

ن ألى نبذ التطرف والتعصب حيث إوندعو  لى التنميةإهادئة ومستقرة وساعية  مجتمعات

 .نساني والتعاليم السماويةإلير السوي للتراث الحضاري انتيجة طبيعية للفهم غ كليهما

نموذجا سمحا للمشاركة السياسية  عطاء العالمإونحن نستهدف من كل تلك السياسات  

، ويغلب عليها الطابع الديني التي نشأت أو تنشأ حزاب والقوى السياسيةألللتيارات المعتدلة من ا

ادم بين تطبيق المفاهيم السمحة  لإلسالم ومفهوم فليس هناك من وجهة نظرنا أي تعارض أو تص

 وفقا   -سالمي جزء منه إلومجتمعنا العربي وا -ن المجتمع الدولي أالدولة المدنية العصرية حيث 

 ن شكل الدولةأمور على ألومن استقراء التجارب السياسية الماضية استقرت ا لمستجدات العصر

إلى ونسعى  ه.. وهو أمر نقر  وللتعامل بين األفراد الكياناتألساس للتعامل بين اهما  والمواطنة

رحم المستقبل ستحددها  .. وبالتالي فإن مواقفنا المستقبلية من كافة القضايا البادية والتي فيتأكيده

 .كلما دعت الضرورة لذلك مواقفنا تجاه كل قضية على حده وسنعلن.. هذه المرتكزات

 عبدالرحمن علي بن محمد الجفري

 ئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير واالستقالل)الهيئة(ر

 رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر )الرابطة(


