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 األستاذ عبدالرحمن علي بن محمد اجلفري
 *)الهيئة( رئيس الهيئة الوطنية اجلنوبية للتحرير واالستقالل
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مكوناً من أهم المكونات  25تضم  )الهيئة( الوطنية الجنوبية للتحرير واالستقاللالهيئة * 

 الجنوبية المؤثرة. المستقلة ، كما تضم عدداً كبيراً من الشخصياتةالجنوبي السياسية والحراكية

 

هو حتى اآلن الحزب السياسي الجنوبي الوحيد،  )الرابطة( حزب رابطة الجنوب العربي الحر** 

 م.1951أبريل  29كما أنه أقدم حزب سياسي في المنطقة حيث تم إشهاره في عدن بتاريخ:

 

 

* The Southern National Organization for Liberation and Independence "Alhy'ah” 

consists of 25 of the most effective Southern political and Hirak organizations. It also 

includes many of the southern effective independent figures. 

 

** Free South Arabian League Party "ALRABITAH” is the only southern party so far 

and it is the oldest political party in the region as it was declared in Aden on 29 April 

1951. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 أيها السيداتُ والسادةُ احملترمون..

نأمُل  وللدور املباشر والهام الذي ،عن خالص شكرنا وتقديرنا لكم ر  عبِّليكم لنُإجئنا 
 وقوفكم، اليوم، أمام  لو  – القضية اجلنوبية –في دعم قضيتنا  كم املوقريتواله مجلسُ أن

، ومازالت مستمرة، قرن من ربع   قبل  أكثر   هاجلنوب العربي الذي بدأت معاناتُ شعب   ة  قضي
 غير متسرعاً و من جرّاء  قرار  وحدةٍ، لم يكن لها وجودٌ في تاريخ  بالد نا؛ فكان قراراً

 فوجد هذا، على عجل، في ظروفٍ استثنائيةٍ عّمتْ العالم. في حينه ذ خ تُأُ مدروسٍ 
لم  ه في وضعٍنفس  الكاملة، وجد  السيادة   ها وصاحبُ ومصدرُ السلطة  ، مالكُالشعبُ
ه ه وهويت  حريت مستقبل  ن حياته فحسب بل ووليس على كافة شؤ اًر سلبمما أثّ، يختره
 .ه في أرضهه واستقرار وأمن 

واسمحوا لي، أيتها السيداتُ وأيها السادُة احملترمون، أن أبسط  أمامكم قضية  شعب نا 
م باليمن اجلنوبية 1990عاماً السابقة لعام  23عربي، ما سُمِّي في الـفي اجلنوب ال

الشعبية ثم جمهورية  اليمن الدميقراطية الشعبية؛ بعد أن كان اسمه اجلنوب  العربي، 
وعُر ف  بهذا االسُم سواًء في قرارات األمم  املتحدة السابقة  الستقالله عن بريطانيا أو في 

 وثيقة االستقالل.
 أوالً:

 ز على مدى التاريخ محط  بحكم موقعه اجلغرافي املميّ العربي اجلنوبُ ،ومايزالُ ،كان. 1
ن أ احلديثُ التاريخُ  . ويبرزُالبحار  و ما وراء أ في اجلوار  سواءً اخملتلفة  القوى الدولية  نظار أ

 مباشرةٍ  العربي بصورةٍ  ها باجلنوب اهتمام  بريطانيا التي لم تخف  –هذه القوى  من بني 
أحمد بن عبدالكرمي،  ها مع السلطان  برام إ عشر وذلك من خالل  التاسع  القرن   في بداية  
 والتجارة. ولم تكتف  الصداقة  م إتفاقية 1802سبتمبر  6في ، حلج وملحقاتها سلطانُ

لها عن عدن. وحينما  حلج ليتنازل   مع سلطان   بل حاولتْ  باالتفاقية  بريطانيا حينذاك
من إحتالل  م1839يناير  19في  نتْومتكّ العسكرية لى القوة  إ جلأتْ ،هرفض    أمام  عجزتْ

ثم  ،مرألفي بادئ ا احلماية  معاهدات  العربي من خالل  في اجلنوب  عدن ثم متددتْ
 وقد قاوم   اً.عام 129 ملدة هُ ها الذي فرضتْوجود   استمرار  املستشارين لضمان   معاهدات  

، خذتْأالتي  احملتل   مقاومةُ تتوقفْ  االحتالل ولم منذ حلظة   العربي احملتلُ  اجلنوب   شعبُ
 العمالية والنضال   واالضرابات  الشعبية كاالنتفاضات  مختلفةً  الً، أشكاالحقٍ في وقتٍ
 30من املستعمر البريطاني في  العربي من أجل التحرر  اجلنوب   شعب  نضالُ ج  وِّاملسلح. وتُ
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 استقالل  عليها بشأن   املتفقُ  النقاط   مذكرةُ  تْ ه. ونصّاستقالل  ع بانتزام 1967نوفمبر 
نوفمبر  30في  العربي على االستقالل   اجلنوبُ : "يحصلُ (1)العربي في املادة  اجلنوب  
 في يوم   : "تنشأُ (2) املادةُ تْ االستقالل(". كما نصّ بيوم   إلى هذا اليوم   م )ويُشارُ 1967

الشعبية وذلك  اجلنوبية   اليمن  بجمهورية  تُعر فُ  سيادةٍ  ذاتُ مستقلةٌ دولةٌ  االستقالل 
 ها بريطانيا احلكم التي سلمتْ القومية...."، وهي اجلهةُ اجلبهة  من ق ب ل  رسميةٍ  بإرادةٍ

ديسمبر ) الحقٍ  في وقتٍ . وقد تم جنيف بينها وبريطانيا منفردًة بناًء على اجتماع  
الشعبية  الدميقراطية   اليمن   جمهورية   ليصبح  الدولة   في اسم   تعديلٍ إجراءُ  (م1970

 اجلنوب   لى شعب إ العودة  ودون  – القومية اجلبهة   –السياسي من التنظيم  وذلك بقرارٍ
 إعمال   يرفضُ  في إجتاهٍ  السير   ،فيها سٌ بْ ال ل   ةٍ بصور، فيه مما أبرز  رأيه   خذ  أالعربي و

 .في البالد الدميقراطية  
 الوحدة   إعالن   إتفاقية   إبرامُ  ،التاريخ في ذمة   اليوم   صبحتْ أالتي  احلقائق   من

 الدولي  والقانون  متفقٌ هُ وكأنمالدولية  املتغيرات  في ظل  األمرُ اهذ ر ب . واعتُ اًسلمي
جمهورية اليمن الدميقراطية  – نياجلمهوريتني اجلارت بناء  ا إنقاذ  وفكرة   ومنسجمٌ 

 عامي: التي قد خاضاها في احلروب  ويالت  من – هورية العربية اليمنيةالشعبية واجلم
 موحدةٍ دولةٍ  إلقامة   كوسيلةٍ احلرب   عن نبذ   م. وبذلك جرى التعبيرُ 1979و م 1972

الدولية على  واملنظمات  بالدول  مما دفع  النظامني على اآلخر ها من أحد بديالً عن فرض 
والدهشة التي كان  بالرغم من التحفظ   هذه اخلطوة ب تعترف  نأاإلقليم والعالم ب صعيد 

بها  التي تم  الشديدة   ة  ، والعجالسلوب، والطريقة ألا العرب على القادة   يبديها بعضُ 
 .بني الدولتني الوحدة  إعالنُ 

العربية  اليمن الدميقراطية الشعبية واجلمهورية  جمهورية   نظاميمن  كلٍّ ع  باندفا. 2
نوفمبر  30في  وحدةٍ  م بشأن إمتام 1989نوفمبر  30عدن في  إتفاق  برام إلى إاليمنية 
 لى الشعب  إ ع  م دون الرجو1990مايو  22في ها بإعالن  التعجيلُ  نه تم أم، إال 1990

 املشروعية. واألغربُ  فاقدة  هذه اخلطوة   لى الوحدة مما جعل  إ ه قبل االنطالق إلستفتائ 
خالل  الوحدة   دولة   على دستور  إستفتاءٌ  ر ي جالوحدة أُ من إعالن   نه بعد عامٍأمن ذلك 
هو  على الدستور   ن االستفتاء  ألى إ تشيرُ مرفقةٍ م مع ورقة1991ٍمايو  16و 15يومي 
 خلطوةٍ  ، بعد التنفيذ،ةمشروعي إلعطاء   فاشلةً فكانت محاولةً  ؛على الوحدة إستفتاءٌ
 .كارثية ها فيما بعدكانت نتائجُ  مدروسةٍ غير   عشوائيةٍ 

 نقاض  أالواحدة على  الدولة  إلعالن  املعلنُ املبررُلقد كان  األمر  في حقيقة 
الشعب في جمهورية اليمن الدميقراطية  –الشعبني  مصلحة   هو حتقيق  اجلمهوريتني
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التي كانا  ملعلنة  ا ها الغاية باعتبار  – اجلمهورية العربية اليمنية الشعبية والشعب في
 مشتركة. وكان هذابدت وكأنها هذه العالقة،  نطاق  ، فيلى حتقيقها. فاملصلحةُإيسعيان 
 .جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية. – في اإلتفاقية اجلنوبي  الشعب  هو مفهوم 

باحلاكم القبلي  ممثلةً – اجلمهورية العربية اليمنية –في اإلتفاقية  اآلخر  ولكن الطرف 
حسب دعواه  –هي  مناإ :نه بهذه االتفاقيةأ فقد اعتبر  ،آخر مفهومٌ العسكري كان له

العسكري الفئوي  النظام  زعماء  عن ذلك أحدُ ر عبّ كما ..لألصل الفرع   عودةُ  –الباطلة 
التجمع  حزب  ورئيسُ  النواب، في حينه، مجلس  حمر، رئيسُ ألالشيخ عبدالله بن حسني ا

في  عندما قامتْ ن الوحدة  أب م1994أبريل  25في  ه في جلسة  ليمني لإلصالح، بقول ا
 بن  الوا لى الكلِّ إ واجلزء   لى األصل  إ الفرع  ها بعودة لى نصاب إ مور  ألا )أعادتْ م1990مايو 
 مكانة   الشارد نفس  ع الفر ء عطاإ يحاولُ الوحدة  لى أبيه الشرعي.. ومنذ قيام إالضال 
 توسعية ال أساس  ألطماعٍ ( وهي نظرةٌالثابت.. وهو ما ال نرضاه وال نقبله األصل  وحقوق 

صنعاء ليست إال  نظام  م  في مفهو ن اإلتفاقية أوهذا معناه وال من تاريخ.  لها، ال من واقعٍ 
 واحتاللٍ  مٍوض إحلاقٍ  لم تكن سوى مجرد  الوحدة   نألى الغاية، أي إ للوصول  وسيلةً

ويتنافي  اليمنية اجلمهورية  إعالن   واتفاقية   .. وهذا ما ال يتفقُ الوحدة توسعي باسم  
  اجلنوبية العربية  بالد  نمإأخرى ف الدولي، هذا من جهة.. ومن جهةٍ القانون  وقواعد 

Southern Arabia  ،  ل  حم لكيانٍ  وال وجود   كيانٍ ميالد  لم تشهدْ ه، وبعد  اإلسالم   قبل 
 احلديث  في التاريخ   –اليمن  – مع هذه التسمية   وتعامل   عرف   العالم   نم أاليمن.. إال  اسم 

 اسمُ  أُطل ق   حيثُ من اليمن   تركيا ولى وانسحاب  ألا العظمى احلرب  إنتهاء   بعد  وذلك 
العربية اليمنية، ولم  ف  فيما بعد باجلمهورية ملتوكلية اليمنية فقط على ما عُر ا اململكة  

في  مرةٍ  ألول   كدولةٍ  اليمن  اسم   التي حملتْ العربي جزءًا من تلك الدولة   يكن اجلنوبُ
 سُ كرِّ تُ نهاأل ،وتفصيالً جملةً  ،مرفوضةٌ هذه االطروحات  مثل  نمإف ممن ث .. وم التاريخ
 تلك املنطقة. لها في تاريخ  ، وال أساسٌاملتحضرُ العالمُ  ،اليوم  ،هايرفضُ اًمفاهيم

 من صفحتني، ، في أقلِّاالنتقالية الفترة   اليمنية وتنظيم  اجلمهورية  إعالن   جاء إتفاقُ . 3
 وحدةٍ  حتقيق  ها من أجل ستخدام اب أو التهديد   القوة  ستخدام  املبدأ  إنهاءً لُ ه ميثّ كأنّبدا و

 في اجلنوب   الشعبُ فاستبشر . الباردة احلرب  مرحلة  بني الشعبني ودولتيهما خالل 
 أطراف   بني  اجلوهرية السياسية  اخلالفات  نّ أوالتنمية، إال  واالستقرار  بدعاوى األمن 

 ه وجد نّأو خاصةً الشعبني والبلدين بني   القائمة  التناقضات  حقيقة  كشفتْ السلطة 
 الفوضى والعشوائية  نتقال  اب مألوفة وذلك وغير   مسبوقةٍ  غير  صورةٍ  أمام  هُنفس 

 على الهوية   اإلجهاز   ومحاولة  والقانون   والنظام  األمن   وغياب   واإلفساد   الفساد   واستشراء  
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 الجهاز  الشديدة وكذلك ا باملركزية   االصطدام   الوقت  وخصوصيتها. وفي ذات  اجلنوبية  
 العسكرية  املؤسسات  دمجُ أصالً لم يتمْ  حيثُ ،اجلنوبية والعسكرية  املدنية  على املؤسسات 

 بناءُ  العملة، وبالتالي لم يكتملْ االنتقالية، وال توحيدُ الفترة   ، خالل للدولتني  واألمنية 
 طلتْ وتع وأرضًا وإنساناً. للجنوب، هويةً ومؤسساتٍ منهجيٍ تدميرٌ  تلك الوحدة؛ وإمنا يتمُّ

 على احلياة   اً سلب ر  أثّ مظلمٍ في نفقٍ  ل  خ  دأُ الذي في اجلنوب   التنفيذيةُ جهزةُ ألا بعمدٍ 
 .للمواطنني اجلنوبيني اليومية 

 مع الوسائل   اجلنوبيون التعامل  وحاول  السلطة  أهل  بني  اخلالفات  حدةُ تصاعدتْ. 4
في صنعاء  ن القيادة أإال  .والوساطات... الخ. والنقاشات  احلوارات  من خالل  السلمية 
على  التوقيع  العسكرية. ومبجرد  القوة   بغير  لن يتأتى   زمة ألمن ا ن اخلروج أ اعتبرتْ

جلأ  – ردنية الهاشميةألاململكة ا –ان في عمّ م 1994فبراير  في "واالتفاق العهد  وثيقة "
ه. فكان السياسي لصاحل  اخلالف   حسم  بغرض  لى القوة إ لى االحتكام  إ"صنعاء"  نظامُ
م في 1994أبريل  27في  لقاهُأصالح، الذي  عبدالله ، في حينه عليالنظام  رأس   خطابُ
"... ليس هناك من  :إذ قال حربْ  إعالن   خطاب  مبثابة  "، السبعني في "صنعاء ميدان  
 اجلنوبية  العسكرية  لوية ألا تدميرُ  ذلك تم  ثر إعلى ..."، أو املوت سوى الوحدة   سبيلٍ

م التي 1994مايو  4في  الشاملةُ  احلربُ  (. ونشبتْالًاليمن )شما في محافظات  املتموضعة  
 وبكلِّ  –اجلغرافي للجنوب  في اإلطار   – اجلنوبي التراب  على كامل  صنعاء نظامُ ها شنّ
الفتاوى من  وصدرتْ. واملدفعية والصواريخ  ذلك الطيران   الثقيلة، وشمل  سلحة ألا نواع أ

 والشيوخُ  النساءُ  املدنيني مبا في ذلك "قتلُ  :بالنص بيحُ تُ الدين  باسم   اً "صنعاء" زور
 رض  ألل الكاملُ  احُ ياالجت م1994يوليو  7في  هم.. وتم عالم إ ها وسائلُ وبثتْ طفال"ألوا

 لها في القرن  الً مثي املتحضرُ العالمُ  لم يشهدْ وسلبٍ نهبٍ ها عمليةُصاحب  ، اجلنوبية
 .العشرين

 ضد  والتمييز   القهر   ممارسة لى إ ه للجنوب،احتالل  في ظلِّ  ،في صنعاء النظام   وء  وبلج. 5
 واالعتراف   الدميقراطية   قواعد   إعمال   هُرفض  بامللموس   فقد أكد  ؛العربي اجلنوب  شعب 
 بصورةٍ  واالجتماعية  واالقتصادية   السياسية   املشاركة  أو  االختيار  في  هذا الشعب   بحق  

 دارةُإلا -في اليمن  السائد  بالنمط   اجلنوب  دارة  إ سلوب  أ ونشر  على مدِّ ل  م متكافئة. فع  
 تنظيم  وتوجيه  وحتريك  القبلية  الثأرات  لى إحياء  إإضافة  - ( الفردُ ) احلاكمُ الشخصيةُ
 الوطني  احلوار  ما أسموه وثيقةُ  اجلنوبيني. وقد جاءتْ  واجلهاديني إلرهاب   القاعدة  
 املمارسات   نّإ). . .  32في الصفحة  لتؤكد  واملنشورةُ املقرةُم 2014يناير  25في: الشامل 
 قناعةً  خلقتْ والفتاوى التكفيرية  املاضية   الفترة   خالل  التي وقعتْ  واخلاطئة   العبثية  
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 دولة   طار إهم في مكانت  نّإالسلمية و الوحدة   من اجلنوبيني بتقويض  كبيرٍ  عددٍ  عند 
 . . .(.في مقتل بتْ ر وضُ رتْمِّقد دُ اًاجتماعيو اًواقتصادي اً سياسي الوحدة 

 صدر  أو املتحدة مم ألل من  ألا مجلسُ  تدخل   م على اجلنوب،1994 حرب   أثناء  وفي . 6
". اليمنيةُ  "احلالةُ عنوان  م حتت 1994لعام  931ورقم  م1994لعام  924قراريه رقم 

 اًبالقوة طالب السياسية   اخلالفات  حلِّ جواز  وعدم   النار  طالق إ على وقف  القرارُ وشدد 
بالقرارين وال  لم يلتزمْ  في "صنعاء" النظام  لكنّ ، النزاع طراف أبني  احلوار   استئناف  
 وزرائه لألمني   رئيس   ، في رسالة  م1994يوليو  7الدولي في  للمجتمع  بذلك هبتعهدات 
 املتحدة. لألمم   العام 

 واخلمسني لوزراء   الواحدة   م عن الدورة 1994يونيو  5في  الصادرُ وجاء البيانُ 
 الوحدة   فرض   جواز  على عدم   العربية ليؤكد  اخلليج  لدول   التعاون  مجلس  خارجية  
 :هنّأ أبرز  حيثُ بالقوة 

 بالوحدة  اجمللسُ  ب العربية، فقد رحّ مة  ألا البناء  مطلبٌ الوحدة   نمأ من حقيقة   اً "وانطالق
اليمنية  العربية  الدولتني املستقلتني، اجلمهورية ها بتراضي قيام  عند  اليمنية 

بقاءها ال ميكن  نّ إم، وبالتالي ف1990الشعبية، في مايو  الدميقراطية   اليمن   وجمهورية  
 هُعودت  علن  أالطرفني قد  حد  أ نّأب املتمثل   الواقع  وأمام  .بتراضي الطرفني إال ن يستمر  أ
 ه ال ميكن للطرفني التعاملُ نّ إف ،الدميقراطية اليمن  جمهورية   وقيام   السابق  ه  لى وضع إ

 ".السلمية والوسائل  طار إال بالطرق إلفي هذا ا
 تقرير   ة  املتحد لألمم   العامةُ اجلمعيةُ  أشهر، اعتمدتْ بستة  اجلنوب  احتالل  وبعد  

 ، "احلالةُأمورٍ ، من جملة ن ربعني والذي تضمّألها التاسعة والى دورت  إ املقدم  العام  مني ألا
 :لىإ أشار   حيثُ ،اليمن" في
 وقف   نّإو م1994لعام  931م و1994لعام  924من ألقراري مجلس ا غفالُ إ قد تم  هُنّ"أ
 . . .ه ساس أ شكلُ تُ التي للمشاكل   دائمٍ لٍلى حإ ه  ذات  في حدِّ لن يؤدي   العدائية   عمال  ألا
 لى مصاحلةٍإ التوصل  من أجل   املساعي احلميدة  استخدام  ملواصلة   نني على استعدادٍإو

 ".في اليمن
 لها بشأن   مخالفٍ في إجتاهٍ ه سار  نّأفي "صنعاء" إال  النظام   وبالرغم من تعهدات . 7

 قام   بكل معانيه حيثُ  لى إحتاللٍإ األمر   ل  مما حوّ بالقوة   السيطرة   ن فرض  أبعد  اجلنوب
 ـ:ب
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 من العاملني املوظفني  اآلالف   القانوني لعشرات  القسري غير  للتقاعد  ةٍ حالإود  طر
 هذا اإلجراءُ  لُ شكّوالعسكرية. ويُ املدنية   اجلنوبيني املنخرطني في اخلدمة 

 عليه دستورُ نسان الذي ينصُإلا العاملي حلقوق   عالن  إلل صريحةً  مخالفةً 
 واالجتماعية   االقتصادية  باحلقوق  اخلاصُ  الدوليُ اليمنية والعهدُ اجلمهورية 

 .فيه طرفٌ  اليمنيةُ  والثقافية التي اجلمهوريةُ

 مزارع   ف رْللمتنفذين وص  هاح  في اجلنوب ومنْ الدولة  مالك أو في عقارات  ف التصر 
 .العاملني فيها ومتنفذين وتسريح  لنيوفي اجلنوب ملسؤ الدولة  

  ىالقسري حت خفاء  إلوا ة  واملطارد واالعتقال   العمد   القتل   عمليات االستمرار  في 
 ر ح  وجُ – وموثقةٌ هذه حقيقةٌ – اآلالفُ تل  قُ  وفي هذا اليوم. وقد هذه اللحظة 

 اً.أيض اًن قسريواخملتف هم وكذامثلُ

 والسلب النهب  واستمرار  العسكري املباشر   م باحلك ع  القم. 

   م1994 حرب  بعد ما"، في "صنعاء احلاكم  نافذين واملقربني من النظام  منح، 
 .النفطية االستكشافات  في قطاع   امتيازاتٍ

  عليها القادةُ يتحصلُ النفطي في القطاع  العاملة  على الشركات  تاواتٍأ فرض 
 خصمُ وتُ" مسمى "احلماية حتت القوى في صنعاء  اليمنيون من مراكز ن والعسكري
 .التنقيب ها مع شركات في شراكت  الدولة  من نصيب  

  اجلنوبية راضي واملمتلكات ألعلى ا االستيالء. 

  املتساوية املواطنة  وغياب  في املعاملة  التمييز. 

  عسكري؛ ونشر  أربعة وخمسني  ها قائدٌيحكمُ عسكريةٍ إلى مناطقٍ اجلنوب  تقسيم
 إلى معسكرات   باإلضافة   واجلوية  والبحرية  البرية   التشكيالت  لواءً من مختلف 

 ،هم من اليمنوجميعُ ،اجلنوب  ن  دُومُ محافظات  في كلِّ املركزي التي متوضعتْ األمن  
 فعلي. عسكريٍ إلى احتاللٍ اجلنوب   مما أخضع 
 الشعبية   املقاومة   م إال أن1994ّ اجلنوبية في حرب  املسلحة  القوات  رغم هزمية 

 شعبيةٌ  ها مواجهاتٌ تلتْ اليمنية   القوات  ضد  في احلرب   بدءًا من املشاركة  تصاعدتْ 
 اجلبهةُ وتشكلتْ لالحتالل   املناوئةُ  الشعبيةُ  املسيراتُ  ثم انطلقتْ بشدةٍ  سُحقتْ مسلحةٌ 
 م، لتقود 1994عام  اجلنوب  من احتالل  أشهرٍ للمعارضة )موج(، بعد ثالثة   الوطنيةُ 
بعد  Motion كم املوقرُ برملانُ  احلرب. وأصدر   آثار   بإزالة   الشعبي واملطالبة   الرفض   عملية  
 البريطاني. العموم  مجلسُ  نا آنذاك، وكذا فعل  م، مساندًا ملوقف  1998نا له، عام زيارت 
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 في نطاقٍ )حتم( تواجدتْ املصير تدعو لتقرير  مسلحةٍ عن حركةٍ  ن كما ُأعل 
 وقدمتْه. قد ينتجُ والقهر  بالظلم   اإلحساس   إال أنّ نا للعنف محدد. ومع رفض  جغرافيٍ

 احملتل. قسوة   معها بكلِّ  السلطةُ وتعاملتْ جسيمةٍ تضحياتٍ  تلك احلركةُ 
اجلنوبيني وإقصائهم  في قمع   اليمنيةُ  املسلحةُ  والقواتُ السلطاتُ لقد أمعنتْ 

التي  احملاوالت  لكلِّ ولم تستجبْ واخلاصة   هم العامة على ممتلكات  هم واالستيالء وتشريد 
من  في عددٍ التي أُعلنتْ الشعبية  اللجان   حظرُ  حيث تم  واحلريات  باحلقوق  تطالبُ 

 الوحدة. مسار  بإصالح  نشأ يُطالبُ  تيارٍ حملاربة   السلطةُ  كما سعتْ ،اجلنوب محافظات 
م، 1997، في األوضاع  ضد  العارمةُ املظاهراتُ  اندلعتْ وفي حضرموت احلضارة 

 وجرحى. شهداءٌ وسقط   احلي   بالرصاص   االحتالل  ها سلطاتُوواجهتْ
اليمني منعطفاً مهمًا  لالحتالل   اجلنوبيُ الشعبيُ الرفضُ  م دخل 2004وفي يوليو 

ه وأنّ م هو احتاللٌ القائ  الوضع   بأنّ  ،من لندن ،)تاج( الدميقراطي اجلنوبي التجمع   بإعالن  
 على هوية   لحفاظ  سلمي كما دعا أيضًا ل بشكلٍ  اجلنوب   استقالل   ه وحتقيق يسعى إلزالت 

 والكثيفةُ  مةُنظم املُ واالعالميةُ السياسيةُ  الفعالياتُ العربي املستقلة. وتصاعدتْ اجلنوب 
اجلنوبي  الشارع   حتشيد  في إجناح   االتصال  وسائلُ التي ساهمتْ واخلارج  في الداخل 

 ه.صفوف  ورصِّ
 ها نشوءُ السلمي، صاحب  الرفض  فعالياتُ  اخملتلفة   ه ومناطق  اجلنوب  ن  دُفي مُ توالتْ

 والتسامح   التصالح   ت مثل ملتقيا والشعبية   اجلماهيرية   من الفعاليات   كبيرٍ  عددٍ 
ردفان في عدن،  م من جمعية  2006يناير  13في: اجلنوبي( الذي انطلق  –)اجلنوبي 
م وغيرها، حتى 2007من الضالع في مارس  املتقاعدين العسكريني التي انطلقتْ وجمعية 

 احلراك  بإعالن   ي السلم هُنضال  ،م2007يوليو  من في السابع ،العربي اجلنوب  شعبُ ج توّ
العربي  اجلنوب   واستقالل   الذي ينادي بتحرير من عاصمته عدن،  السلمي اجلنوبي

 ه وتأكيد   ،املدني السلمي والعصيان   السلمية   املسيرات  عبر  ،رهاب إلوا للعنف   ه  ونبذ   ،احملتل 
 اإلحتالل   إنهاء   من أجل   اجلنوب العربي وممثلي اليمن   ممثلي شعب  الندي بني   على احلوار  

 .االستقالل ونيل 
 –جناح  وحركةُ –اجلنوب  الستقالل  الوطنيُ  لسُ، اجمل، التي نشأتْومن املكونات 

في محافظات  نشأتْ تلك األعمال  األعلى للحراك، وكلُّ واجمللسُ –الوطنية  والهيئةُ
 ها.وغير  "أبني"و "الضالع"و "ردفان"و "يافع"
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 روافداً هامةً  وأصبحتْ اجلنوبيةُ واملهنيةُ والنسويةُ الشبابيةُ املكوناتُ وتشكلتْ
 سلميةٍ مليونيةٍ  واعتصاماتٍ  مبسيراتٍ  اجلنوبي   الشارع   السلمي اجلنوبي تقودُ  للحراك  

 اليمني بالرصاص  االحتالل  وقواتُ  ها السلطاتُاملاضية واجهتْ  الثمان   على مدى السنوات 
في  باآلالف   اً وآالالفٌ من اجلرحى، وزُجمشهيد آالف  من ثالثة  أكثرُ إثر ها على ط ق س 

قاباًل  لم يعدْ بشكلٍ واليمن  اجلنوب  بني  معها االنقسامُ ، وتعمّق  ماتٍمحاك دون   السجون 
 واإلصالح. للترميم  

 –اجلنوب  شباب  هي: احتادُ بارزٌ  التي كان، والزال، لها دورٌ الشبابية  ومن الكيانات  
 –وملتقى شباب  اجلنوب  التحرري  – والطالبيةُ  الشبابيةُ واحلركةُ  –فبراير  16 وشبابُ
 وتكتلُ  –الدميقراطي )رشد(  الشباب  ورابطةُ –عدن  شباب  وحركةُ – الكرامة  وشبابُ
 في حضرموت وغيرها. عدةٌ  شبابيةٌ ومنظماتٌ –املعال  ساحة  وشبابُ –عدن  شباب 

الشعبيني الذين كانوا دائماً والزالوا في  من الشعراء   الكبير   وال ننسى أيضًا العدد  
الثوري  ه  وحراك  ه  هم وأهداف شعب  عن مشاعر   يعبّرون   ،األول  منذ اليوم   الفعاليات   مقدمة  
 السلمي.

"األيام"، في ذلك  ومنها صحيفةُ  في اجلنوب   احمللية   للصحافة   مميزاً  الدورُ  كما كان
 احلراك  لتوجهات  /هشام باشراحيل التي كانت احلاضن ها الفقيدُحترير  ، ورئيسُ الوقت 

 قضية   عم  في د عدةٌ جنوبيةٌ آلن، صحفٌا، حتى ، وتساهمُالسلمي اجلنوبي. كما ساهمتْ
ها من " وغيرُ" و"اجلنوبيةُ" و"صدى عدن" و"القضيةُ" و"األمناءُالغد  نا ومنها "عدنُشعب 

 االلكترونية. واملواقع  الصحف 
الالتي ناضلن ويناضلن  اجلنوب   حرائر  دورُ ،والفخر  على االعتزاز   ن مما يبعثُوإ

 .احلراكي الثوري السلمي النضال  مجاالت   في كلِّ بثباٍت وشجاعةٍ 
 ك حلرا التأييد هم، وإعالن 2009علي سالم البيض، في  األستاذ  األخ   خروج   كما أنّ 

كان له أثراً ه في "بروكسل"، ه ملؤمتر "عدن اليف"، وعقد  ه لقناة وتنشيط  اجلنوب    شعب 
 معنوياً واضحاً.
بني  ، الفيدرالية ح م وتبنّى ما كان قد طُر   2011القاهرة" في  "مؤمترُ ثم جاء 

 إقليمني.
 بتشكيل   مؤقتٌ جزئي جناحٌ  جنوبي. وتم  اصطفافٍ لتحقيق  محاوالتٌ وتوالتْ

في  والتعاون  منوذجاً للتنوع   حقق الذي  "التكتل الوطني اجلنوبي الدميقراطي" حتالف 
 كما ال بد أن يُذكر   واالستقالل. نا في التحرير شعب  ب  وصواًل إلى التماهي مع مطال ه  إطار 
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االستقالل،  ما قبل   ، في فترة اجلنوب  حكام   بعض   ودورُالعربي"،  اجلنوب   "رابطة  دورُ
واملهجر.  في الوطن  واملكونات  والشباب  املستقلة  اجلنوبية  ت الشخصيا هم منوغير 

 .رشاد".إلوا واالفتاء   للدعوة  اجلنوبيةُ  ةُالشرعي ومنهم "الهيئةُ العلماء   وكذلك دورُ
 "االتصال   مجموعةُ " كذلك قامتْ في صنعاء". اجلنوب  وكذلك "امللتقى التشاوري البناء 

 .هادون استمرار  ظروفٌ ها بالقاهرة وحالتْ في اجتماعات  مبحاوالتٍ 
جديد"  "مثقفون من أجل جنوبٍ  تيارُ هُالذي لعب  اإليجابي   الدور  كما نذكرُ

في ذلك جهوداً  جامع، وبذلتْ جنوبيٍ مؤمترٍ لعقد  واسعةٍ حتضيريةٍ جلنةٍ هُوتشكيل 
 ها.مهمت  إمتام  تها، دون  عن إراد   ، حتى اآلن، خارجةًوأحداثٌ ظروفٌ حالتْ كبيرةً 

 في املهجر  اجلنوبيني  األعمال  من رجال   ها عددٌالتي بذل  والدعم  وال ننسى اجلهود 
من املغتربني  الكبيرُ اجلنوبي؛ وكذلك العددُ السلمي  واحلراك  اجلنوبية  القضية  لدعم 
 وسائل   هم بكلِّ شعب  لقضية  للترويج  الذين بذلوا، ويبذلون، اجلهد  الشبابُ خاصةً

والذي يقتطعونه من  املناضلني في الداخل  للشباب  التواصل، وأيضًا ما يبذلونه من دعمٍ 
 واإلعزازُ هم.. فلهم جميعًا التحيةُأهل  ومن قوت  هم في املهاجر لعمل  احملدود   الدخل 

 والتقدير.
 م،2012في "القاهرة" في نوفمبر  ،سياسيةٌ حتركاتٌ متتْ ..آخر على جانبٍ

إلى اليمن..  هومبعوث  املتحدة   لألمم  العام  األمني  السيد جمال بن عمر، مستشار  بلقاءات 
 –جنوبي ) لقاءٍ  وشفافية؛ وأبدى استعداداً لرعاية  بوضوحٍ  اجلنوبية  القضية   طرحُ وتم

 هذلك في تقرير   اجلنوبية، وتم شيئاً عن القضية   مرةٍ  ه ألول في تقرير  وأن يذكر   (جنوبي
 منها القضيةُ  إيٍّ في  ذكرْتُلم  اًتقرير 14 بعد  مرةٍ  وألول  في ذلك الوقت   األمن   جمللس 

 .اجلنوبية
 العام  من األمني   كرميةٍ  م بدعوةٍ 2012ديسمبر 18في "الرياض" في  لقاءٌ  ثم تم 

ه العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.. حضر  اخلليج  لدول  التعاون  جمللس 
أن  ما في اللقاء   ؛ وكان أهمُ األطراف  من مختلف  اجلنوبية  حوالي ستون من الشخصيات  

 واالستقاللُ  هو "التحريرُ واحدٍ  على هدفٍ تؤكدُ  مشتركةٍ  على مذكرةٍ اجلميعُ اتفق 
 مسبوق؛ كما طالبتْ غيرُ وهو إجنازٌ  ،الدولية" املعايير  وفق   فيدراليةٍ  جنوبيةٍ  دولةٍ وإقامةُ 
 .اجلنوبية القضية   حلل   خاصةٍ  اخلليجي مببادرةٍ  التعاون  في مجلس  األشقاء   املذكرةُ 

 م. وتم 2013مارس  9مع السيد جمال بن عمر في "دبي" في  رسميٌ لقاءٌ ثم تم
 جنوبيٍ للقاءٍ  (دولية –خليجية ) رعايةٍ في "الرياض" وأهمية   هُطرحُ على ما تم  التأكيدُ 
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 مشتركٌ  ألنه بيانٌ  كبيرةً أهميةً  ل  شكّ عن اللقاء. وهو إجنازٌ مشتركٌ بيانٌ  در  جامع. وص 
 احلراك  على أن سبيل   البيانُ  جنوبية. وأكد   الدولي وقياداتٍ  اجملتمع   عن ممثل   در ص 

على أن مبدأ  سلمياً. كما أكد   سلميًا وسيستمرُ وأنه استمر   السلميُ اجلنوبي هو العملُ 
 برعايةٍ يتمُّ  اجلامع  اجلنوبي  اجلنوبية وأن اللقاء   القضية  حلل  هو السبيلُ احلوار 

 (.دولية –خليجية )
على  التأكيدُ  م وتم2013مارس  29مع السيد جمال بن عمر في  آخرٌ  لقاءٌ  ثم تم

عن  مسبوقٍ غير  بشكلٍ رح في أبريل ش  األمن  جمللس ه اجلنوب، وفي تقرير  شعب  موقف 
 خال من أيِّ إال أن التقرير  اجلنوبية للفعاليات  بصورٍ هُ شرح  م ودعم اجلنوبية  القضية 
 اجلنوب. لشعب  الشعبية   ي اإلرادة يلبّ بحلِّ توصياتٍ

 أكثر كثافةً  وبصورةٍ اجلنوب  مناطق  ، في مختلف املسبوقة  غيرُ  الفعالياتُ وتوالتْ
نا شعبُ "شبوة"، والتي أثبت و و"حلج" و"أبني" و"الضالع" "عدن" و"حضرموت" محافظات  في

 في التحرير   ه  هدف  وإصراراً على حتقيق   أسطوريةً  صالبةً  في تلك الفعاليات 
 في "شبوة" مبادرةً مختلفةٍ وحراكيةٍ سياسيةٍ من مكوناتٍ شبابٌ رح واالستقالل.. كما ط 

من  موجهةٍ على رسالةٍ  ،الشعبية  ه وشرائح  اجلنوب   مناطق  من كافة  ،البصمات  جلمع 
 ه وإقامة  ه واستقالل حترير  نا على نيل  شعب  تصميم   تؤكدُ العالم   إلى كلِّ  اجلنوب   شعب 
لوا من .. وشكّه وأساليب  مع العصر  يتعاملُ راقٍ سياسيٌ املستقلة.. وهو فعلٌ اجلنوبية  ه دولت 
 بنجاح. التي متتْ  البصمات   جمع   حلملة   هم جلنةًبين 

 جادةٍ  من الزمان، في محاوالتٍ قرنٍ املمكنة، على مدى ربع   ل بُ السُ نا بكلِّ ولقد حاول 
 وبناء   إلى ما وصلنا إليه اليوم من دمارٍ حتى ال نصل  الوحدة  من أشكال  شكلٍ أيِّ إلبقاء 
جدوى. فقد طرحنا مشاريعًا  بني الشعبني اجلارين الشقيقني ولكن دون   الكراهية  جُدُر 

على  والفيدرالية  املركبة   دولة الصالحيات مرورًا بال واسع  محليٍ  ، ابتداًء من حكمٍمتعددةً
هنا اجلنوب. ووُج  لشعب  ها استفتاءٌعلى إقليمني يتبعُ وصوالً إلى فيدراليةٍ أقاليمٍ عدة 

أشهدنا فيها  نا إلى مرحلةٍ نا؛ حتى وصل لشعب  واإلساءات  والقمع   بالتسويف  مرحلةٍ في كلِّ 
 العربي لن يزيد   واجلنوب  الشقيق  بني اليمن   الوحدة   من أشكال  شكلٍ أيِّ  أن بقاء   العالم 
اليوم. وبالتالي،  هُ تدهوراً، وهو ما نشهدُ واالستقرار  سوءًا واألمن   إال تعقيدًا واحلالة   األمر  

الدولتني،  قيام   مطلقًا إال إعالن   ه ال حل  واجلنوب، فإنّ في اليمن   املؤسسات   كلِّ  وإلنهيار  
 املشتركة  املصالح   بينهما حتققُ سويةٍ  عالقاتٍ  العربي، وبناء   وب اجلن ، ودولة اليمن  دولة  
 من اليمن   كلٍّ  في إطار   والتنمية   واالستقرار   األمن   من الشعبني اجلارين، وحتققُ  لكلٍّ 

 والعالم. العربي وفي املنطقة   واجلنوب 
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 وحثيثٍ  دٍموحّ  بشكلٍ  اليمنيةُ السياسيةُ واألحزابُ اليمنيةُ السلطاتُ لقد بذلتْ
وأخرى  بالقمع  ها، تارةًواستنساخ  اجلنوبية  قوى الثورة  تفتيت  في محاولة  كبيرةً جهوداً

 جتْالتي ُتوِّ اجلنوبية  الثورة  مسيرة   ها من إيقاف  نْلم متكّ  تلك األساليب  باإلغراء، وكلُّ 
يناير  25في  واحلراكية  واجلماهيرية  القوى السياسية  ملعظم  عريضٍ جبهويٍ بإعالنٍ
)الهيئة(. ولم  واالستقالل  للتحرير  املؤقتة   اجلنوبية  الوطنية  الهيئة  إطار  م حتت 2015

 اجلنوب   على هوية   املصير واحلفاظ  تقرير  العربي وحق  اجلنوب  استقالل   يكن مطلبُ
 ه إرادةٌ نّإل ب اجلنوبيةُ  واحلراكيةُ  القوى السياسيةُ  هُ ترفعُ شعارٍ  مجرد  العربي املستقلة  

 الهزلية   لالنتخابات  الشاملةُ اجلنوبيةُ  وكذا املقاطعةُ املليونيةُ ها املسيراتُأكدتْ شعبيةٌ
 ، لقوى ترسيخ اإلمكانات  ، بأبسط احلاليةُ األسطوريةُ ها املقاومةُ اليمنية.. وتؤكدُ

 العربي. نا في اجلنوب شعب  ها احلوثيون وعلي عبدالله صالح ضد التي يقودُ اإلحتالل 
 ثانياً:

في هذه  ،زمميّ جغرافيٍ  ، مبوقعٍ العربي، على مدى التاريخ  اجلنوب  شعبُ  يتمتعُ. 1
 بخليج   حمر ألا البحر  الذي يربطُ  املندب   باب  على مضيق  إذ يطلُ ،من العالم املنطقة  

 ،القدمي العصر   هاتناول  عند   ،خ التاري تبُ كُ رددُالهندي. وتُ العربي واحمليط   عدن والبحر 
 املمالك   تلك   نّألى إ شيرُإذ تُ،   South Arabia Kingdoms العربية اجلنوبية  املمالك  ر كْذ 

ومصر  ةمعاصريهم في آشور وفينقي عن دول   ال تقلُّ  دُو ل هُ و ،نٍدّ ت م هل  أكانوا " اجلنوبية 
 مطبعةُ  ،الثانيةُ ، الطبعةُولُألا اجلزءُ  ،سالم إلا قبل  العربُ  ،جرجي زيدان) وفارس. . . ".

 .(135م ، ص1922، مصر الهالل 
 اجلنوب   عربُ  قام  حيثُ  ،زاملميّ من هذا املوقع   اجلنوبيةُ  العربيةُ  املمالكُ  واستفادتْ 

التي  ر  واملُ ن  اللبا في جتارة  خص ألوبا والغرب   الشرق  بني   التجارة   في مجال   نشطٍ بدورٍ 
 في بابل   ،أثرياءٍ أو دار  معبدٍ البخور. ولم يكن هناك أيُّ لتجارة   الرئيسية  كانت املكونات  
 هم. وكان الطلبُآللهت  إرضاءً الثمينة  هذه املادة   يطلبُوال إ ،والقدس وروما ومصر واليونان 

ال  اًجزء اجلنوبية   العربية  ممالكُ  صبحتْ ألى آسيا. وإروبا ومن ا في ازديادٍ على اللبان 
بيض املتوسط ألا والبحر  لى الهند  إ بحريٍ نقل   العاملي مع شبكة   من االقتصاد   أُيتجز
 .افريقيا شرق   وسواحل  *ير احلر وطريق 

[*Middle East Institute. The Story of Frankincense. 

www.mei.edu/sqcc/frankincense] 

http://www.mei.edu/sqcc/frankincense
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ها وممالك  اجلنوبية  العربية  عن مكانة  اللثام   في إماطة   للمستشرقني السبقُوكان 
عشر امليالدي من  الثامن   الثاني من القرن  النصف  من اءً وذلك إبتد القدمي   في العصر  

 املمالك   عن أدوار   والعمالتُ والكتاباتُ  والنقوشُ  اآلثارُ  األثرية. وكشفتْ  البعثات   خالل  
 حضرموت في العالم  بان ومملكة ت ق  أوسان ومملكة   كمملكة  الرئيسية   اجلنوبية  العربية  
 .القدمي

 من ميناء  ن يجعل أفي  العربي القدرة   اجلنوب  لدى شعب  نّ ألكم  ننا نؤكدُإ، فواليوم 
في  اً زدحاما املوانئ أكبر  أحد  –القرن املنصرم  –القريب  الذي كان في املاضي –عدن 

ة  اإلقليمي –ة  الدولي لإلستثمارات اً هام اًمركز العربيُ اجلنوبُ ن يكون أالعالم، كما ميكن 
 .والعاملية

 ه جتثاث افحسب بل و اإلرهاب  ظواهر  ليس في محاربة  اً محوري اً عدن دور وستلعبُ. 2
 ها.وغير   واخملدرات  سلحة  لأل والتهريب  وكذلك القرصنة  

 ثالثاً:
 السابق   الرئيس  احلوثي وقواتُ  ها مليشياتُتْالتي شنّ ،على اجلنوب  احلاليةُ احلربُ
 ها بغرض ، تشنُّواليوم  ؛م1994عام  احلرب  نفس   تْها التي شنّذاتُ صالح، علي عبدالله

بذلك علي  واعترف  ، بالقوة العربي اجلنوب  من شعب  املرفوضة   ،الوحدة   فرض   تكريس 
 .من إيران اآلن بدعمٍ تُش نُّ  وهي حربٌ مؤخراً.  تلفزيونيٍ عبدالله صالح في لقاءٍ

 إلى مرحلةٍ  العربي قد انتقلتْ اجلنوب  لشعب  الوطنية  املطالب  نّ أ نؤكدُ ،اليوم 
اليمني  املركزي واجليش   اجلمهوري اليمني واألمن   احلرس  قواتُ  شنمتْ أنّ  بعد   جديدةٍ

 الثقيلة  سلحة ألا مبختلف  على اجلنوب  ها الشاملة نصار الله( حرب أاحلوثيني ) ومليشيات 
 وكافة   واحلراكية   نا، وقواه السياسية م ولم يكن لدى شعب 2015منذ فبراير  واخلفيفة  
 ى قتل إل ى هذا االجتياحُ عن النفس.. أدم  دفاعاً  املسلحة   سوى املقاومة   ه، من خيارٍ شرائح 
 دماراً هائالً لكلِّ  هذا االجتياحُ ها بعد. لقد أحدث لم نستطع حصر  كبيرةٍ أعدادٍ وجرح 
من  في الكثير  السكانُ  السكان، وتعرّض  من نصف  ه أكثرُعلى إثر  في اجلنوب، وتشرّد  شيءٍ
 والدواء  والغذاء   مثل املاء  الضروريات   ، من أبسط  ومستمرٍ ، قاتلٍوحرمانٍ حلصارٍ ن  دُاملُ

 ضربًا من اخليال   عن الوحدة   معه أيُّ حديثٍ  قائمًا حتى اللحظة، أصبح   واألمان، ومازال  
 واحلروب. والقتل   من املعاناة  واستمراراً ملزيدٍ 

مع  الوحدة  من أشكال  شكلٍ ، بأيِّاليوم  ، بعد العربي لن يقبل  نا في اجلنوب ن شعب إ
على  ترتكزُ  سويةٌ  عالقاتٌ اليمن  ودولة   ه دولت  بني  تقوم أن  على ه حريصٌ ولكنّ اليمن  
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ه مع جوار  متميزةٍ  عالقاتٍ على بناء  اجلوار، كما هو حريصٌ  حق   ومراعاة   املشتركة   املصالح  
كم مجلس  مع دول   املصالح   على تبادل   حريصٌ  اً العربية، وأيض اجلزيرة  االقليمي في شبه  

 .نا والعالمفي منطقت  والتنمية   واالستقرار  من ألا على حتقيق   ومع العالم، وحريصٌ ر  املوقّ
العربي،  اليمني للجنوب  االحتالل   في ظل  واستقرارٍ  أمنٍ  أيم رى في األفق  ننا ال ن إ
 قمع   نتيجة   الشهداء   م عارية، وقدّ بصدورٍ  السلمية  بالطرق  هذا االحتالل   نا قاوم  فشعبُ

ولى ألا ، ومنذ اللحظة  واليوم  . نا العربي السلميشعب  حلراك  ه االحتالل اليمني ومواجهت 
 قلِّأب الهمجي   هذا الغزو   تقاتلُ  الشريفةُ  اجلنوبيةُ اليمني اجلديد، واملقاومةُ  للغزو  

 سرى،ألواجلرحى وا من الشهداء   اآلالف   ،مُ قدِّتُ تزالال، وتْموقدّ ؛املتوفرة االمكانيات 
 رض ألا في عداد   ه راضي أ معظمُ  تْ صبح أ حتى الثقيلة   سلحة  ألبا ه وقراهنُدُمُ رُدمموتُ

 كاملاء  العامة  واخلدمات   والعالجية  الغذائية   – احلياة   وسائل  من كلِّ  واحملرومة   املنكوبة  
 أعظم  لكانت املأساةُ السعودية  العربية   اململكة   بقيادة   التحالف   والكهرباء.. ولوال تدخلُ 

ها نا، كلُّ في بالد  املسبوقة  غير   واملآسي اإلنسانية   هذا الدمار  أشمل. وكلُّ واإلبادةُ وأخطر 
معي أن  العربي. أال ترون   اجلنوب   على شعب  املفروضة   هذه الوحدة   بسبب   وتستمرُ  جاءتْ 

الذي  لها بالشعب  ال عالقة  همجيةٍ  احتاللٍ  قوات   بهذا ال ميكن إال أن تكون   يقومُ  نْم 
 ه؟!أرض  رُدمِّوتُ هُتقتلُ

 في التحرير  املشروع   ه  على حق  هُ العربي تصميم  نا في اجلنوب  شعبُ  ومن هنا، يؤكدُ 
 على كلِّ  السيادة  كاملة  اجلديدة  الفيدرالية  العربي اجلنوب  دولة  وبناء  واالستقالل 

 اجلنوب  بني   الوحدة   من أشكال  شكلٍ  أليِّ  االستمرار  استحالة  حداثُألا ثبتتْأكما  ه.أرض 
، ولو شكلٍ بأيِّ  نا التعايش  شعبُ أن يقبل   والدمار   هذا القتل   بعد   .. ويستحيلُ العربي واليمن

 فرضٍأيم ن إ. وري مُدُن هدمِّومع مُ ه  وأطفال  وشيوخ ه  ونسائه  ابنائه  ، مع قاتل واحدٍ ليومٍ
 . واستقاللُفي املنطقةوتنميةٍ  واستقرارٍ أمنٍ أيِّ مام أ الرئيس  العائق  سيكونُ نا على شعب 
 ليشعر   الفرصة   إلتاحة   هو السبيلُ  –اليمنية واجلنوبية  –دولتني  وبناءُ  اجلنوب  

محلم ُجُدر   وتُبن ى جسوُر املصالح  املشتركة   النفوسُ  هم فتهدأُ إرادت  اجلنوبيون بتحقيق  
 الكراهية  والصراعات.

 أيها السيداتُ والسادةُ احملترمون..
 في إنفاذ   الشعوب  حق   على ينصُّ  املتحدة  مم  ألا ميثاق   نّ أ ذهان  ألعن ا ال يغيبُ

 إقليميةٍ فورًا بقواتٍ بُطال اجلنوب، فإننا نُ شعب  هذه إرادة   أنّ  ها.. والذي ال يقتنعُ إرادت 
إشرافٍ  نا حتت ويبقى شعبُ للجنوب   محليةً  إدارةً قيمُ نا وتُ نا وأرض حتمي شعب  ودوليةٍ 
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لفترٍة ال تزيُد عن اثني عشر  شهرًا يُجرى خالل ها استفتاٌء حرٌ إقليمي ودولٍي محايٍد 
 املتحدة  األمم  .. فميثاقُمباشرٌ الختيار  مستقبل ه ونظام  دولت ه  املستقلة ُوفق  إرادت ه  احلرة

 ،الدولي في القانون   امللزمة  من القواعد  هو اليوم املصير، الذي  تقرير  على حقِّ  ينصُّ
 :على (1)( من املادة 2الفقرة) تنصُّ  حيثُ ،واالستقالل للحرية   التواقة   الشعوب   وسندُ

 في املبدأ الذي يقضي باملساواة  احترام  ساس  أعلى  مم  ألا بني  الودية  العالقات   مناءُ "إ
 املالئمة   التدابير  ه، وكذلك اتخاذُمصير  منها تقريرُ لكلٍّ ن يكونُأوب الشعوب   بني  احلقوق 
 ".العام السلم   لتعزيز 
 ،للشعوب مبدأ تقرير املصير   همية  أل املتحدة   لألمم  العامة   اجلمعية   دراك  إلو
م 1952ديسمبر  16 في املؤرخُ   A/RES/637 (VII) عديدة، منها القرارُ  قراراتٍ ٍ  اعتمدتْ 
 :نّأعلى  الذي نصم 

 جميع   مبدأ تقرير   د ن تؤيّأ املتحدة  في األمم  األعضاء  الدول   العامةُ توصي اجلمعيةُ"
 ".هاملصير   والشعوب  األمم  

 املدنية   من العهدين الدوليني للحقوق  على هذا املبدأ القانوني في كلٍّ صُّن ويُ
 واحلقوق  (دولة 168م هو 2015مايو  18في  هذا العهد  طرافُ أ الدول  عددُ) والسياسية  
م 2015مايو  18في  هذا العهد  طرافُأ الدول  عددُ) والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

 :نّأمن هذين العهدين على  (1)( من املادة 1) الفقرةُ نصُّ حيث ت   (دولة 164هو 
 بحريةٍ  ن تقرر  أ، لى هذا احلق إ اً املصير، ولها، استناد في تقرير   احلقُ  الشعوب  لكافة  "

 ".والثقافي واالجتماعي   ها االقتصادي  منو   بحريةٍ  ن تواصل  أو ها السياسي  كيان  
 جمهورية   هاتني االتفاقيتني.. وذلك إلنضمام   طراف  أهي من  اليمنيةُ  واجلمهوريةُ 

 األمم  ذلك وثائقُ  زُبر كما تُ  م 1987فبراير  9في  ليهماإ الشعبية   الدميقراطية   اليمن  
في  احلق   العربي كامل  اجلنوب   لشعب  نّأهذا  ؤكدُويُ بهاتني الوثيقتني. اخلاصةُ املتحدة 

 واللصوصية   عن الفوضى والعشوائية   اً بعيد هُ دولت  ن يقيم  أو ه حريت  على يحصل  ن أ
 .من هذا اليوم حتى هذه اللحظة  الذي لم يتوقفْ والسلب  والنهب  واالستعالء   والهيمنة  

 احملترمون.. والسادةُ أيها السيداتُ
في هذا  احلر   العالم  من روح   األكبر   اجلزء   األوروبي متثلون   إنكم في اإلحتاد  

 ومضامني  مع روح   املتفق  نا العادل منكم أن تؤيدوا مطلب  لنا أن نطلب  العصر.. ويحقُّ
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 كم أن تقفوا معنا إحقاقًا للحق لنا أن نطالب  احلر.. ويحقُّ  عليها العالمُ  التي قام   األسس  
 كم.العربي وبلدان  نا اجلنوب ها بني بلد ميكن تطويرُ مشتركةٍ  وبناًء ملصالحٍ
 اجلنوب   ه  دولت  وبناء   واالستقالل   نا في التحرير شعب  حقم يؤيدُ كم بقرارٍنطالبُ

الوطني وأن تشاركوا في  ه  تراب  على كامل  السيادة  كاملة  اجلديدة  العربي الفيدرالية  
حتى  وقتٍ وفي أقرب   وإقليميٍ دوليٍ  إشرافٍ  حتت  مباشرٍ حرٍّ  على إجراء استفتاءٍ  اإلشراف 
 والدمار. والقتل  باإلحتالل   الوحدة  ه فرضُالذي يسببُ النزيف  من إيقاف   نتمكن 

ي.. بالد  قضية  ألشرح  العربي على إعطائي الفرصة   اجلنوب  شعب  كم باسم أشكرُ
 الدميقراطي اجلنوبي )تاج( الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق   في التجمع   ئيزمال وأشكرُ

 اإليجابي. هذا اللقاء 
 واإلحتالل  الغزو   صامدًا ضد   العربي الذي يقفُ  في اجلنوب  نا العظيم  وأحيي شعب 

 عدوانيةٍ  حربٍ  لصدِّ  متكافيءٍ غير   في نضالٍ  أسطوريةٍ  في ملحمةٍ  الشهداء  مُ والذي يقدّ
 لعلي عبدالله صالح. التابعةُ احلوثي والقواتُ ها ميليشياتُتقودُ ه على أرض 

 ها إحدى نساء تْأورد   وعميقةً ذكيةً  ( مالحظةً)بتصرفٍ واسمحوا لي أن أستعيرُ
 :قالتْ العربي الدكتورة سناء مبارك حيثُ اجلنوب 

)الشمال( مهما كانت  في اليمن  منطقةٍ  إلى أيِّ  من اجلنوب  نزوحٍ حاالت  أيُّ  لم تُسجملْ هُ"إنّ
" وكذلك "مريس  " آمنةٌ"قعطبة  أنّ  نا إلى الضالع، مثالً، سنجدْ مستقرة. فإذا نظرْ آمنةً 

العربي  اجلنوب  " في " و"يافعٍ"ردفانٍ كان باجتاه   النزوح   جدًا إال أنّ  وقريبةٌ  وهي مالصقةٌ 
جامعة..  وطنيةً  وقضيةً  هويةً  لليمن   أنّ  إثبات   على من يحاولُ  . وأشفقُ !املسافة! رغم بُعد  
في  اإلنسان   إلى وجدان  أخرى أقرب   دولةٍ جيبوتي أو أيُّ وأصبحتْ وصريحٌ واضحٌ الشرخُ 
 )اليمن(". تنتمي إلى الشمال  أو منطقةٍ  محافظةٍ من أيِّ  اجلنوب 

 العربي في أيِّ  اجلنوب  ابناء  عند  في النفوس   رغبةٍ أيِّ  على انتهاء   ذلك  أال يدلُّ 
 مع اليمن؟! الوحدة  من أشكال   شكلٍ

 والوشائجُ الشعبني قائمةً  بني   كانت املودةُ  الوحدة   هذا يحزنني.. فقبل   إنّ
العربي  نوب اجل دولة   وبناء   استقاللنا  ها بنيل قائمة. أعينونا الستعادت  االجتماعيةُ
مايو  22دولياً قبل  ها املعروفة  بحدود  اجلنوب   أرض   على كامل   السيادة  كاملة   الفيدرالية  

 م.1990


