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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 ملخص القضية الجنوبية

 

[1] 

 ستقالل وإقامة دولتهاال، من أجل التحرير وا  يزال، شعب الجنوب العربي سلمي ناضل، وما 
، م1990مايو  22قبل  ا  دوليالوطنية الفيدرالية كاملة السيادة على ترابه الوطني بحدوده المعترفة 

ستعمار البريطاني الذي دام البالتحرر من ا م 1967نوفمبر من والذي حقق إرادته في الثالثين 
وأبرزت مذكرة النقاط المتفق عليها . وأقام دولته على ترابه الوطني ا  وتسعة وعشرين عام لمائة

 :علىستقالل الجنوب العربي في المادتين األولى والثانية ا بشأن 

 (.ستقاللالسمى فيما بعد بيوم ام )ي  1967نوفمبر  30ستقالل في الن ينال الجنوب العربي ا( أ1)

ستقالل دولة مستقلة ذات سيادة تعرف بعد باسم جمهورية اليمن الجنوبية القام في يوم ات  ( 2)
ية ويتم بإجراء رسمي من قبل الجبهة القومية بصفتها ممثلة الشعب في إقليم الجمهور الشعبية

 .تشكيل حكومة

لى المجتمع الدولي. إ -جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية  -وانضمت الجمهورية الجديدة  
بها من كثير من دول العالم وفي الصدارة الدول العربية والدول الصناعية. وأقامت  عترافالوتم ا

غيرها. وانخرطت في الجنوبية الشعبية عالقات دبلوماسية وقنصلية وتجارية و جمهورية اليمن
وفي مقدمتها منظمة األمم المتحدة ومنظماتها  -العالمية واإلقليمية  -الدولية  العديد من المنظمات

 14المؤرخ في  A/RES/2310(XXII) الجمعية العامة لألمم المتحدة المتخصصة. وبقرار من
في هذه المنظمة الدولية العالمية. وانضمت في  ا  الجمهورية عضو م، أصبحت هذه1967ديسمبر 

الدول العربية ثم منظمة المؤتمر اإلسالمي )منظمة التعاون  لى جامعةإم 1967ديسمبر  12
ديسمبر من جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في األول  اإلسالمي( وغيرها. وجرى تغيير اسم

 .الشعبية م، ليصبح جمهورية اليمن الديمقراطية1970

 -واخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين أفي  -شهد العالم متغيرات أساسية  
لى تسارع واندفاع كل من جمهورية اليمن الديمقراطية إمنظومات كاملة أدى  نهيارالو ا  وتسارع

م بشأن إتمام 1989نوفمبر  30لى إبرام "إتفاق عدن في إاليمنية  الشعبية والجمهورية العربية
هرولة إلعالن إتفاق للوحدة غير مدروس وفي أقل من  م"، ثم1990نوفمبر  30دة في الوح

 .م1990مايو  22صفحتين بال ضوابط إلتمامها في 

ن أم بشأن إتمام الوحدة" يقوم على 1989وكان المبرر األساسي والمعلن "إلتفاق عدن  
قيقة لم يكن في التاريخ حيث ولذلك يستوجب إعادة وحدته؛ وهذا في الح ا  موحد كان ال  اليمن أص

لم تشهد ميالد كيان وال وجود لكيان حمل اسم اليمن إال  ،وبعده سالمإلبالد العربية الجنوبية، قبل ا
في التاريخ الحديث، منذ عهد اإلمام يحى بن  - اليمن -ن العالم عرف وتعامل مع هذه التسمية أ

تركيا.. أطلق اسم المملكة  ى وانسحابحميد الدين، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية األول
يكن الجنوب  رف فيما بعد بالجمهورية العربية اليمنية، ولمفقط على ما ع   -المتوكلية اليمنية 

 .من تلك الدولة التي حملت اسم اليمن ألول مرة في التاريخ ا  العربي جزء
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الجمهورية اليمنية ومن الحقائق التي أصبحت اليوم في ذمة التاريخ إبرام إتفاق إعالن  
بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية  نتقاليةالوتنظيم الفترة ا

بناء الشعبين في الدولتين من ويالت الحروب اوفكرة إنقاذ  رت هذه الحقيقة منسجمةب  . واعت  ا  سلمي
حرب كوسيلة لتحقيق جرى التعبير عن نبذ ال م.. وبذلك1979م و1972التي خاضاها في 

 .الوحدة بين شعبي هاتين الدولتين

ولقد كان المنطلق األبرز إلعالن الدولة الواحدة على أنقاض الدولتين هو تحقيق مصلحة  
 .لى تحقيقهاإى سع  عتبارها الغاية التي كان ي  االجمهوريتين، ب كل من الشعبين في

لى تحقيق الفائدة للطرفين. إف فالمصلحة، في نطاق هذه العالقة، مشتركة. وكانت تهد 
في إتفاق اإلعالن.  -جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  -الطرف الجنوبي  وكان هذا هو مفهوم

القبلي العسكري كان له مفهوم آخر  -الجمهورية العربية اليمنية  - ن الطرف الشماليأتضح إلكن 
نما عودة الفرع إفقد اعتبر بهذا اإلتفاق..  ة.الشعبي جمهورية اليمن الديمقراطية -للجنوبيين  ا  خالف

هللا بن حسين األحمر، بدالفئوي الشيخ ع ر عن ذلك أحد رموز النظام العسكريلألصل كما عب  
النواب )البرلمان( حينها،  ليمني لإلصالح ورئيس مجلساشيخ مشائخ قبيلة حاشد، رئيس التجمع 

أعادت األمور ) م1990ندما قامت في مايو ن الوحدة عأم ب1994أبريل  25بقوله في جلسة في 
قيام  لى أبيه الشرعي.. ومنذإبن الضال اللى الكل واإلى األصل والجزء إلى نصابها بعودة الفرع إ

الوحدة يحاول إعطاء الفرع الشارد نفس مكانة وحقوق األصل الثابت.. وهو ما ال نرضاه وال 
 (.نقبله

السائدة والمتجذرة عند كثير من االخوان في اليمن ن هذه هي النظرة ألى إويشير هذا  
ن الوحدة لم تكن سوى ألى الغاية، أي إالمبرم ليس إال وسيلة للوصول  ن إتفاق اإلعالنأالشقيق و

ستنادهم على العن النظم والقوانين  ا  عليه بعيد سلوب اعتادواأمجرد إلحاق وضم وفرض 
ستخدام وسائل الترهيب اب د ومواجهة معارضيهمالوالءات الشخصية والقبلية والفساد واإلفسا

الجمهورية  والترغيب والتصرف بالمال العام دون حسيب أو رقيب. وهذا ال يتفق وإتفاق إعالن
 .اليمنية وتنظيم الفترة االنتقالية وفي نفس الوقت ال يتفق والقانون الدولي المعاصر

عالن أبرزت أهمية تفسير وتبرير ن مصلحة الشعب في ظل إتفاقية اإلإمن ذلك ف ا  انطالق 
ليه. وهنا يبرز بشكل إاإلتجاه الذي تنحو  تفق عليه.. وبالتالي رسوخ ما أ   مدى رسوخ أو عدم

طراف اإلتفاق كان يعكس أن كل طرف من ألبين الطرفين  ن المصلحة لم تكن مشتركةأواضح 
ية اليمنية وتنظيم الفترة فإتفاقية إعالن الجمهور؛ فهمه للمصلحة بصورة مغايرة للطرف اآلخر

أطرافها المتساوية. وقد جاء هذا  االنتقالية المبرمة، في هذه الحالة، جاءت منطقية لما قرره
تحقيق الوحدة. وهذا هو  ستخدامها من أجلاستخدام القوة أو التهديد بالمبدأ نبذ الحرب أو  ا  تعزيز

 .قانون العصر

راف السلطة في "صنعاء" حقيقة التناقضات كشفت الخالفات السياسية الجوهرية بين أط 
والبلدين. وتصاعدت حدة الخالفات بين هذه األطراف. وحاول الجنوبيون  القائمة بين الشعبين

ن القيادة في ألخ. إال إ.. .خالل الحوارات والنقاشات والوساطات التعامل مع الوسائل السلمية من
بغير القوة العسكرية. وبمجرد التوقيع على لن يتأتى  ن الخروج من األزمةأ"صنعاء" اعتبرت 

لجأ النظام  -المملكة االردنية الهاشمية  - انم، في عم  1994"وثيقة العهد واإلتفاق" في فبراير 
مايو  4الحرب الشاملة في  لى القوة بغرض حسم الخالف السياسي لصالحه. ونشبتإلى االحتكام إ

نفسه صدرت  امل التراب الجنوبي.. وفي الوقت"صنعاء" على ك م التي شنتها القيادة في1994
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". الفتاوى الدينية من "صنعاء" والتي تبيح "قتل المدنيين بما في ذلك النساء والشيوخ واألطفال
 .عالمهمإوبثتها وسائل 

لم يشهد  جتياح الكامل للجنوب صاحبها عملية نهب وسلبالا م1994يوليو  7وتم في  
 .القرن العشرينلها في ال  العالم المتحضر مثي

نهت الحرب هذه الوحدة أعلنت بصورة سلمية.. وأ  وبالحرب انهارت مقومات الوحدة التي  
هت ضد شعب الجنوب العربي، الطرف اآلخر في ج  القتالية العدوانية و   ن األعمالأخاصة و

جل قيام من أ -جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  -دولته  أذابت اإلتفاقية إعالن الوحدة الذي
الحرب قد أنهت، على أرض الواقع، الوحدة  الجمهورية اليمنية. وبذلك تكون -دولة واحدة 

 .لى أرض محتلةإلت الجنوب وحو  

م على الجنوب وأصدر قراريه رقم 1994وقف مجلس األمن لألمم المتحدة أثناء حرب  
وشدد المجلس على  تحت عنوان "الحالة اليمنية". م 1994 لعام  931ورقم  م1994لعام  924
استئناف الحوار بين أطراف النزاع،  ا  جواز حل الخالفات بالقوة طالب طالق النار وعدمإوقف 

م في 1994يوليو  7بالقرارين وال بتعهداته للمجتمع الدولي في  لكن النظام في "صنعاء" لم يلتزم
 .المتحدة رسالة رئيس وزرائه لألمين العام لألمم

سار في إتجاه مخالف لها بشأن الجنوب  نهأ"صنعاء" إال  النظام فيوبالرغم من تعهدات  
لى إحتالل بكل معانيه.. حيث قام، من جملة أمور، إل األمر السيطرة بالقوة مما حو   ن فرضأبعد 

 أربعة وخمسين لواء   لى مناطق عسكرية يحكمها قائد عسكري؛ ونشرإتقسيم الجنوب ـ: أبرزها ب
 -لى معسكرات األمن المركزي إية والبحرية والجوية باإلضافة البر من مختلف التشكيالت
في كل محافظات ومدن الجنوب، وجميع منتسبي هذه  ( التي تموضعتا  القوات الخاصة )الحق

حالة إإحتالل عسكري فعلي. وتم طرد و لىإالقوات العسكرية من اليمن، مما أخضع الجنوب 
المنخرطين في الخدمة  ف من العاملين الجنوبيينللتقاعد القسري غير القانوني لعشرات اآلال

 .المدنية والعسكرية. والتمييز في المعاملة وغياب المواطنة المتساوية

بناء الى ممارسة القهر والتمييز ضد إفي ظل اإلحتالل اليمني للجنوب، لجأت سلطاته  
ح أرضه عن جتياالر شعب الجنوب العربي منذ اللحظات األولى وعب  ؛ شعب الجنوب العربي

 -لى الوحدة وأقامها مع الطرف اآلخر إوبإرادته الحرة  نه سعىأرفضه لذلك الوضع خاصة و
ومناطقه المختلفة فعاليات الرفض السلمي  الجمهورية العربية اليمنية. وتوالت في مدن الجنوب

بإعالن الحراك السلمي  م نضاله السلمي2007يوليو  7ج شعب الجنوب العربي في حتى تو  
العنف  ستقالل الجنوب العربي المحتل ونبذهالجنوبي من عاصمته عدن الذي ينادي بتحرير وا

وتأكيده على الحوار  واإلرهاب، عبر المسيرات السلمية غير المسبوقة والعصيان المدني السلمي 
ستقالل البين ممثلي شعب الجنوب العربي وممثلي اليمن من أجل إنهاء اإلحتالل ونيل ا يالند  

ه كل ديمقراطية على كامل أرض الجنوب العربي، فهو حق تقر   فيدرالية وبناء دولة وطنية
 .المواثيق والقانون الدولي المعاصر

وتجاهل النظام في "صنعاء" كل ما مثله الحراك الشعبي الجنوبي السلمي من مطالب  
طاردة واإلخفاء القسري. عتقال والمالهذه الحركة السلمية بالقتل والقمع وا مشروعة وواجه النظام

عن التطرف والعنف،  ا  الجنوبي وثورته الشعبية السلمية ظل بعيد ن الحراك السلميإوبرغم هذا ف
وال يحيد عنه. وقد أثبت شعبنا في  ا  استراتيجي ا  شعبنا أمر وسيظل كذلك. فقد كانت سلمية حراك

 .ستقاللالحرير واتحقيق هدفه في الت على ا  صرارإتلك الفعاليات صالبة اسطورية و
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كبيرة في  ا  وبذلت السلطات اليمنية واألحزاب السياسية اليمنية بشكل موحد وحثيث جهود 
ستنساخها، تارة بالقمع وأخرى باإلغراء، وكل تلك االثورة الجنوبية و محاولة تفتيت قوى

يض لمعظم جت بإعالن جبهوي عرو  الثورة الجنوبية التي ت   األساليب لم تمكنها من إيقاف مسيرة
طار الهيئة الوطنية الجنوبية إم تحت 2015يناير  25في  القوى السياسية والجماهيرية والحراكية

ستقالل الجنوب العربي وحق تقرير امطلب  ستقالل )الهيئة(. ولم يكنالالمؤقتة للتحرير وا
 شعار ترفعه القوى السياسية المصير والحفاظ على هوية الجنوب العربي المستقلة مجرد

وكذا المقاطعة الجنوبية  المسيرات السلمية المليونية نه إرادة شعبية أكدتهاإوالحراكية الجنوبية بل 
بأبسط ، وتؤكدها المقاومة األسطورية الجنوبية الحالية نتخابات الهزلية اليمنية.الالشاملة ل

 عبدهللا صالح ضداإلمكانات، لقوى ترسيخ اإلحتالل التي يقودها الحوثيون والرئيس السابق علي 
بينما في محافظات اليمن لم توجد تلك المقاومة ألن اجتياح تلك  شعبنا في الجنوب العربي

المليشيات الحوثية واأللوية العسكرية لها تم اعتبارها إنقالبا  وصراعا  على السلطة في اإلطار 
في إطار الصراع  الداخلي لليمن، فما يحدث من بعض المقاومة في بعض المحافظات اليمنية يتم

 على السلطة وليست مقاومة شعبية عامة وإنما من الفئات المتصارعة على السلطة.

وباعتبار أن القضية الجنوبية هي، في حقيقة األمر، قضية شعب الجنوب العربي الذي  
ناضل، وما يزال، من أجل تحرير وطنه واستعادة هويته وتحقيق االستقالل وبناء دولة وطنية 

 22فيدرالية مستقلة كاملة السيادة على كامل التراب الوطني للجنوب العربي بحدوده قبل جنوبية 
فكان من األهمية بمكان التحرك السياسي في إتجاه األطر الدولية م والمعروفة دوليا ، 1990مايو 

 القضية الجنوبية. -الفاعلة على الصعيدين العالمي واإلقليمي إليصال هذه القضية 

 

[2] 

ع شعب الجنوب العربي، على مدى التاريخ، بموقع جغرافي مميز، في هذه المنطقة يتمت 
حمر بخليج عدن والبحر العربي أليطل على مضيق باب المندب الذي يربط البحر ا من العالم، إذ

وتردد كتب التاريخ، عند تناولها العصر القديم، ذكر الممالك العربية الجنوبية  والمحيط الهندي
الموقع المميز، حيث قام عرب الجنوب بدور نشط في مجال التجارة بين  دت من هذاالتي استفا

تجارة اللبان والمر التي كانت المكونات الرئيسية لتجارة البخور.  الشرق والغرب باألخص في
 ا  لى آسيا. وأصبحت ممالك العربية الجنوبية جزءإروبا ومن ا زدياداوكان الطلب على اللبان في 

لى الهند والبحر األبيض المتوسط وطريق إنقل بحري  ن االقتصاد العالمي مع شبكةال يتجزأ م
 الحرير* وسواحل شرق افريقيا

*  Middle East Institute. The Story of Frankincense 

www.mei.edu/sqcc/frankincense 

في العصر  ماطة اللثام عن مكانة العربية الجنوبية وممالكهاإوكان للمستشرقين السبق في  
 من النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميالدي من خالل البعثات األثرية. ابتداء   القديم وذلك

والنقوش والكتابات والعمالت عن أدوار الممالك العربية الجنوبية الرئيسية كمملكة  اآلثار وكشفت
 .قتبان ومملكة حضرموت في العالم القديم أوسان ومملكة
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الذي  -ن يجعل من ميناء عدن أن لدى شعب الجنوب العربي القدرة في أنؤكد ننا إواليوم، ف 
ن أفي العالم. كما يمكن  ا  زدحاماأحد أكبر الموانئ  -القرن المنصرم  -الماضي القريب  كان في

 .اإلقليمية والعالمية -ستثمارات الدولية الل ا  هام ا  العربي مركز يكون الجنوب

جتثاثه وكذلك اليس في محاربة ظواهر اإلرهاب فحسب بل و ا  محوري ا  وستلعب عدن دور 
 .والتهريب للبشر واألسلحة والمخدرات وغيرها القرصنة

 

[3] 

ر لقد ضرب شعب الجنوب العربي أروع مثال في نضاله السلمي لتحرير أرضه وسط   
م، الثاني وقد  جسد تصميمه على الدفاع عن أرضه ضد ترسيخ اإلحتالل عبر هذا الغزو  آخر ال  مثا

ستقالل وبناء دولته.. وبالتالي ينتظر من العالم الم التضحيات في سبيل التحرير وايقد  ، وما يزال
ستقالل وبناء دولته اللى جانبه إلنفاذ إرادته في التحرير واإنضاله والوقوف  الحر تأييد ودعم
 .الوطنية المستقلة

ن شنت ألى مرحلة جديدة بعد إانتقلت ن المطالب لشعب الجنوب العربي قد أاليوم نؤكد  
 -أنصار هللا  -الجمهوري واألمن المركزي والجيش اليمني ومليشيات الحوثي  قوات الحرس

م ولم يكن 2015على الجنوب بمختلف األسلحة الثقيلة والخفيفة منذ فبراير  حربها الثانية الشاملة
عن  ا  خيار سوى المقاومة المسلحة دفاع والحراكية وكافة شرائحه، من لدى شعبنا، وقواه السياسية

قتل وجرح أعداد كبيرة للغاية لم نستطع حصرها بعد. ولقد أحدث  لىإجتياح الالنفس.. أدى هذا ا
كثر من نصف السكان، أثره إفي الجنوب، وتشرد على يء لكل ش ال  هائ ا  جتياح دمارالهذا ا

اتل ومستمر من أبسط خانق وحرمان ق وتعرض السكان في الكثير من المدن لحصار
 .الضروريات مثل الماء والغذاء والدواء والوقود واألمان

نه لوال وقوف ودعم ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة أوال يغيب عن األذهان  
لكانت المأساة أعظم وأخطر واإلبادة أشمل. وكل هذا القتل والحرق والدمار  العربية السعودية

المسبوقة في بالدنا، كلها جاءت وتستمر بسبب الوحدة المفروضة على  روالمآسي اإلنسانية غي
ن تكون قوات إحتالل همجية أن من يقوم بهذا ال يمكن إال أترون  شعب الجنوب العربي. أال

 !الذي تقتله وتحرق سكنه وتدمر أرضه؟ ومتوحشة ال عالقة لها بالشعب

 

[4] 

الجنوب العربي على مدى ربع قرن من وأمام هذه األحداث المريعة التي مست شعب  
وان لوضع نهاية قطعية للمأساة اإلنسانية التي الزمت، وما تزال، شعب ألا الزمان.. فقد حان

ن ميثاق األمم المتحدة ينص أعاشق الحرية الذي لن يتخلى عنها خاصة و الجنوب العربي المسالم
 .على حق الشعوب في إنفاذ إرادتها

ال يتجزأ من القانون الدولي المعاصر. وهذا الحق من  ا  ، اليوم، جزءويعتبر تقرير المصير 
 .ستقاللالفي القانون الدولي. فهو سند للشعوب التواقة للحرية وا القواعد الملزمة
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وتم تثبيت حق تقرير المصير للشعوب في كل من العهدين الدوليين للحقوق المدنية  
( التي تنص 1( من المادة )1والثقافية في الفقرة ) االقتصادية واالجتماعية والسياسية والحقوق

 :نأعلى 

ن تقرر بحرية كيانها أ لى هذا الحقإ ا  لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها، استناد"
 ".واالجتماعي والثقافي ن تواصل بحرية نموها االقتصاديأالسياسي و

جمهورية اليمنية هي من أطراف ن الأوتبرز وثائق األمم المتحدة الخاصة بهذين العهدين  
م 1987فبراير  9ليهما في إوذلك إلنضمام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  هاتين اإلتفاقيتين

ن لشعب الجنوب أطرف فيهما. ويؤكد هذا  -في األمم المتحدة  باعتبارها كانت دولة عضو
ته في المجتمع الدولي بإقامة ينتزع حريته ويسترد مكان نأكامل الحق في تقرير مصيره و العربي

ستعالء والفوضى والعشوائية وغياب الالهيمنة وا عن ا  دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة بعيد
 .يتوقف حتى هذه اللحظة من هذا اليوم النظام والقانون والتخلف والنهب والسلب الذي لم

مصيره وذلك من خالل ممارسة حقه في تقرير  لقد حان األوان لشعب الجنوب العربي  
 :التالية الخطوات الفورية

 ـ:نطالب ب

 .قوات دولية وإقليمية إلنهاء اإلحتالل اليمني لبالدنا وحماية شعبنا من الغزاة. 1

لفترة  نتقالية وذلكالإقامة إدارة محلية مؤقتة تحت إشراف دولي وعربي تعرف باسم اإلدارة ا. 2
 ا .زمنية ال تزيد عن اثني عشر شهر

بالسجن  إطالق سراح جميع الجنوبيين المعتقلين السياسيين ورجال المقاومة والمحكوم عليهم. 3
 .لنشاطهم السياسي أو نشاط منظمات المجتمع المدني

ختيار ال ن يباشر شعب الجنوب العربي ممارسة حقه في تقرير مصيره برعاية دولية وإقليمية. أ4
 ا  المعترف بها دولي الحرة بالوسيلة الديمقراطية السلمية ممستقبله ونظام دولته المستقلة وفق إرادته

 .ستفتاء حر ومباشرا -وفي التشريعات الداخلية لمختلف الدول في العالم 

ن التفاوض / الحوار هو المدخل النهائي لتحقيق أهداف شعبنا في التحرير أننا نؤمن بإو 
 .ستقاللالوا

لما أصاب النفوس من  ا  وبقاؤها يشكل تعميقفوحدة مفروضة.. بكل تأكيد.. هي مرفوضة..  
 .شروخ

ن إعادة المودة أهم وأجدى أب ا  بدء -اليمني والجنوبي  -ن اقتناع كل من الطرفين أونرى  
اإلصرار على بقاء هيكل، لوحدة مفروضة ومرفوضة، معلق في الفراغ أو على غير  للجميع من

ض / التحاور والتفاهم بتعاون ورعاية إقليمية ن يتم التفاوأنه من األجدى إولذلك ف جدار المحبة
 .ودولية

ن يتم الحوار / التفاوض حول الحل النهائي السلمي للقضية الجنوبية أومن األهمية بمكان  
ستقالل وبناء دولته، وذلك الإرادة شعب الجنوب العربي ويلبي تطلعاته المشروعة، في ا بما يحقق

 :للضوابط والمرجعيات التاليةا  وفق
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ن يتم بين طرفين، طرف جنوبي يتبنى أهداف حراك شعبنا الثوري السلمي، وطرف يضم ( أ1
 .طار الدولة اليمنية الواحدةإفي  ال  يتبنون حلو من

 ا  ن يمثل طرف الدولة اليمنية فريق يختاره مجلس نوابهم الحالي بالتوافق ويصبح مفوض( أ2
 .بالقرار

 .ثالثة أشهر ن يحدد سقف زمني للحوار ال يزيد عن( أ3

 .ن يتم الحوار / التفاوض في مكان محايد( أ4

 .قليمي دوليإشراف إن يكون تحت ( أ5

ميثاق األمم المتحدة ]المادة  ن تكون المرجعية الحاكمة بين المتحاورين / المتفاوضين هو( أ6
ر، وما عب  الفقرة الثانية[، والقانون الدولي المعاصر، وإرادة شعب الجنوب العربي التي ، األولى
 .عنها في فعالياته المليونية الحاشدة ،ريعب   يزال

 نجاز قضاياإلتشكيل فريق عمل مشترك لوضع برنامج بجدول زمني ال يتجاوز ستة أشهر ( 7
 .إقامة دولة الجنوب العربي

واصر المودة، ولحق شعبنا أعادة إن ال يستجيبوا للحق والعدل، وأن اختار اخواننا إو 
ن نضال شعبنا الثوري وتصعيده بكافة الوسائل، مستمر إدولته المستقلة، ف بناءفي  الجنوبي

ستقالل ببناء الهداف شعبنا الجنوبي العربي في التحرير واأحتى تتحقق  صرار أكبرإوسيستمر وب
صراره على استمرار فرض وحدة إالمعيق كامل المسؤلية عن تعنته و دولته. وسيتحمل الطرف
ق الفرقة ويرفض يد شعبنا الممدودة لبناء عالقات المرفوض الذي يعم   لمرفوضة بقوة اإلحتال

المودة واالحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين األشقاء في الشعبين.  سوية ومتميزة تقوم على
ستقرار والتنمية المستدامة في البلدين الالذي يهدد عوامل بناء األمن وا لذلك هو والطرف المعيق 

 .والمنطقة

 عبدالرحمن علي بن محمد الجفري

 رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير واالستقالل)الهيئة(

 رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر )الرابطة(


