بسم هللا الرحمن الرحٌم

رإٌة حول هوٌة الدولة الٌمنٌة المطلوبة التً تتسق مع رإٌتً
للقضٌة الجنوبٌة
مقدمة من
المهندس خالد عبد الواحد محمد نعمان
إلى فرٌق عمل بناء الدولة فً مإتمر الحوار الوطنً الشامل

أسمحوا لً قبل أن أستعرض رإٌتً لهوٌة الدولة الٌمنٌة المطلوبة  ،أن أستعرض بصورة
موجزة لروٌتً حول جذور القضٌة الجنوبٌة  ،وتجلٌاتها  ،بإعتبار أن القضٌة الجنوبٌة  ،هً
مدخل لحل بقٌة القضاٌا الوطنٌة الٌمنٌة .
لقد أضحت القضٌة الجنوبٌة موضع إعتراف وإجماع على عدالتها  ،من قبل كل القوى السٌاسٌة
واإلجتماعٌة المحلٌة بمختلف مكوناتها وأطٌافها  ،المشا ركة فً مإتمر الحوار الوطنً الشامل ،
بل وأجمع كافة المشاركٌن فً مإتمر الحوار على إعطائها األولوٌة القصوى فً الحل بٌن كل
القضاٌا الٌمنٌة المطروحة للنقاش على جدول أعمال الحوار الوطنً الشامل  ،على إعتبار أنها
مفتاحا لحل كافة قضاٌا الوطن الٌمنً األخرى  .وهً قضٌة مركبة ذات طابع سٌاسً وإقتصادي
وإجتماعً وحقوقً أنتجتها مجموعة متنوعة من عملٌات اإلقصاء والتهمٌش من المشاركة
السٌاسٌة لفئات وشرائح عدٌده واسعة من أبناء الجنوب  ،وتكرٌس عدم المساواة فً حقوق
المواطنة وإرتكاب إنتهاكات عدٌده لحقوقهم اإلنسانٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة وحرٌاتهم العامة
 ،تمثلت فً تشرٌدهم من وطنهم والمصادرة والنهب والتؤمٌم لممتلكاتهم وعقاراتهم وأراضٌهم
وأموالهم وتجاراتهم  ،والنهب والعبث بثرواتهم وإعادة توزٌعها على المتنفذٌن  ،وإقصائهم من
أعمالهم وحقوقهم القانونٌة  ،وتخرٌب وإهمال وتدمٌر كل أنواع الخدمات األساسٌة من كهرباء
ومٌاه ومجاري وخدمات صحٌة وتربوٌة كانت هً األفضل واألقدم على مستوى الٌمن  ،والقضاء
على معظم مإسساتهم العامة ( التً أنشئت على أنقاض المصادرة والتؤمٌم لممتلكات كانت تابعة
للقطاع أو الشركات أو البٌوتات األجنبٌة ) عبر عملٌات خصخصة وبٌع بطرق مشبوهة ،
وإشاعة كل أنواع الفساد اإلداري والمالً فً الجهاز اإلداري  ،وإعادة إنتاج كل أنواع الممارسات
المتخلفة من عبلقات قبلٌة وحمل السبلح والتمنطق به واإلحتكام إلٌها فً حل القضاٌا التً ٌكون
طرفها متنفذٌن فً الحكم والسلطة  ،وفقد المواطن الجنوبً الدولة الحامٌة له وبالتالً إفتقد أمنه
وإستقراره  ،وانتشرت فً كل أنحاء الجنوب مستوٌات عالٌة من البطالة واألمٌة والفقر ونسب
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عالٌة من عدم اإللتحاق بالدراسة بالنسبة لؤلطفال فً سن الدراسة  ،وعدم القدرة على الحصول
على المسكن المبلئة و الحٌاة الكرٌمة البلئقة .
لقد تمت كل تلك اإلنتهاكات والمظالم على مدى أكثر من  46عاما من قبل من توالو على السلطة
فً الجنوب  ،أكان خبلل الحكم الشمولً فً الجنوب أو خبلل سنوات الوحدة أو فً مابعد حرب
عام 4994م الظالمة  .لذلك سنحاول هنا فً هذه العجالة أن نستقرىء ماحدث من وقائع وأحداث
بصورة شفافة وواضحة بغرض التعرف على جذور هذه القضٌة وخلفٌاتها وأسبابها وبالتالً
حتى ٌسهل تحدٌد محتواها بشكل دقٌق والوصول إلى حلول عادلة لها ووضع الضمانات لعدم
تكرارها  .وٌجب أن ٌكون واضحا وجلٌا بؤننا ال نهدف من خبلل هذا اإلستعراض بؤن نإرخ أو
نقٌم أو أن نصفً حسابات مع أحد وبالذات تلك القوى السٌاسٌة التً حكمت الجنوب سابقا أو
التً حكمته الحقا فً ظل الوحده  ،وال نستهدف أٌضا تحمٌل أي من القوى السٌاسٌة مآسً
الماضً والحاضر وأوزاره  ،ألننا بكل بساطة فقد أتٌنا إلى هذا المإتمر بغرض التصالح والتسامح
ونطوي صفحة الماضً  ،ونتطلع إلى المستقبل إلعادة بناء وطننا على أسس جدٌدة عادلة تضمن
معالجات حقٌقٌة عادلة لكل مآسً الماضً وعلى أساس إجراءات وأفعال قانونٌة سلٌمة تضمن
إعادة الحقوق والمظالم  ،ورفع الغبن عن المتضررٌن فً كل المراحل وتعوٌض أسر الشهداء
والجرحى وأسر المفقودٌن تعوٌضا عادال  ،وال مانع أٌضا من إلزام المتسببٌن من تقدٌم
اإلعتذارات للشعب عن كل ماجرى خبلل ال 46العاما الماضٌة  .وٌجدر باإلشارة أن كل ماسٌلً
ذكره من وقائع وأحداث تستند إلى وثائق موثقة توثٌقا أصولٌا .

 -4كٌف نشؤت القضٌة الجنوبٌة وماهو جوهرها ؟
لقد كان الجزء الشمالً من الوطن الٌمنً فً العصر الحدٌث  ،على مدى القرنٌن الماضٌٌن ،
موحدا فً دولة واحدة تدعى " المملكة المتوكلٌة الٌمنٌة " وقد تناوب على حكمها أئمة على
أساس وراثً مذهبً  ،لم ٌنتج عنه سوى شبه دوله قروسطٌة تعتمد على قهر الجباٌة وتعمٌم
التخلف والجهل والفقر والمرض والحروب القبلٌة  ،ولم تبنى أي أشكال لمكونات دولة  ،ولم تهتم
سوى بقهر السكان الفقراء عبر جباٌة الزكاة وزرع الفتن بٌن القبائل  ،ولم تهتم باي تطور
حضري لجهة التعلٌم والصحة والخدمات والطرقات وغٌرها من المتطلبات األساسٌة للسكان  ،بل
جعل من بعض مناطق الٌمن إستنادا إلى تصنٌف طائفً  ،مناطق ظلم تؤرٌخً أبدي ال ٌنظر لها االّ
من منظور الجباٌة ولٌس لها حق فً المشاركة فً أي نوع من أنواع الحكم أو حتى الوظٌفة
العامة فً القضاء أو غٌرها من المشاركة السٌاسٌة أو الوظائف اإلدارٌة حتى فً مناطقها ،
األمر الذي أدى إلى تفجر ثورة  66سبتمبر 4966م  ،بقٌادة بعض الضباط األحرار  ،ودخل النظام
الجمهوري الجدٌد فً حرب أهلٌة لمدة  6سنوات مع بقاٌا النظام الملكً  .ثم تم التصالح بٌن
الجمهورٌون والملكٌون  ،على أثر محاوالت حثٌثة للقضاء على النظام الجمهوري الولٌد والتً
لعبت به المقاومة الشعبٌة دورا بطولٌا للحفاظ على النظام الجمهوري  ،ولكن مالبث إن تم القضاء
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على هذه المقاومة ورموزها فً أحداث أغسطس عام 4968م  .وعلى أثر ذلك  ،تم إقامة حكم
مدنً قصٌر مستند على تحالف القبٌلة والعسكر  ،ولكن مالبث أن أنقلب علٌه العسكر  ،وظل
الحكم ٌتناوبه العسكر عبر إنقبلبات متعددة أدت إلى إطاحة بؤثنٌن من رإسا ء الجمهورٌات  ،إلى
أن أستولى على الحكم الرئٌس السابق " المنتفض علٌه شعبٌا عبر ثورة شبابٌة عارمة " إدت
إلى إسقاطه وخروجه نهائٌا من الحكم  .وٌجدر باإلشارة إلى أنه خبلل فترة حكم الرئٌس الحمدي
 ،حاول جاهدا أن ٌبنً مشروع دولة فً الشطر الشمالً من الوطن  ،ولكن الغدر به كان أسرع
من أن ٌنجز شٌئا ٌذكر ي ذلك المشروع  .وعلى مدى ال 33عاما التً حكم فٌها الرئٌس السابق
المخلوع الٌمن خبلل فترة الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة أو الجمهورٌة الٌمنٌة  ،التً تشكلت أثر
الوحدة األندماجٌة بٌن شطري الوطن الٌمنً  ،لم ٌتمكن من بناء دولة مدنٌة دٌمقراطٌة  ،بالرغم
من توفر كل الظروف التارٌخٌة المواتٌة  ،بوحدة الشطرٌن  .ولكن ظل الحكم على مدى ال33
عاما فً الشطر الشمالً من الوطن  ،حكما عسكرٌا أوتقراطٌا ٌعتمد على تحالف األسرة والقبٌلة
والمإسسة العسكرٌة  ،و لم ٌستطع أن ٌبنى سوى دولة هبلمٌة ال تسٌطر الّ على عواصم
المحافظات عبر سطوة شدٌد على المال العام والسلطة والثروة واألرض  ،وعبر القمع األمنً
والعسكري  ،ولم ٌنشر سوى الفساد وشبكات المصالح القوٌة التً استولت على مختلف مفاصل
السٌاسة واإلقتصاد والحكم لصالح التحالف األسري القبلً  .وظل الهٌكل اإلقتصادي طوال ال33
عاما  ،هٌكل خدمً رٌعً ٌعتمد على تحوٌبلت المغتربٌن  ،ثم على الثروة النفطٌة المكتشفة فً
عام 4986م  ،وعلى المساعدات والقروض والمعونات السخٌة التً تدفقت على النظام من كل
حدب وصوب  .ومع ذلك لم ٌتمكن النظام من أن ٌٌنى مإسسات مدنٌة دٌمقراطٌة تستطٌع أن
تإثر فً القرار  ،حتى خبلل السنوات األربع األولى من عمر الوحدة فً ظل الشراكة مع
الحزب اإلشتراكً الٌمنً  ،الذي دخل مع النظام فً الشمال فً وحدة إندماجٌة غٌر مدروسة ،
وأستنسخت ماكان موجودا من مإسسات دستورٌة ك " كمجلس نواب " ومجلس رئاسة
وغٌرها من األشكال التً كانت موجودة فً الشطرٌن  ،ولكنها لم تكن مإثرة فً إتخاذ القرار ،
وظلت تلك المإسسات عبارة عن شكل دٌكوري الٌقدم وال ٌإخر فً إتخاذ القرار  .وبعد حرب
4994م بٌن شرٌكً الوحدة  ،إستؤثر نظام الرئٌس " المخلوع " بالحكم منفردا لٌنتج مرة أخرى
الحكم الفردي أألوتقراطً الذي كان سائدا فً الشمال قبل الوحدة  ،بل وانطلق تحت نشوة وعقلٌة
المنتصر  ،واستولى على كل مقدرات الجنوب بصورة فجة  ،وأقصى الشرٌك الجنوبً من الحكم
والسلطة وعاث فً الجنوب فسادا عبر تعمٌم كل أشكال الفساد  ،ومصادرة حقوق المواطن فً
التعبٌر عن الرأي وممارسة حقوقه الدستورٌة  ،وأقصى بقٌة الكوادر الجنوبٌة حتى من العمل
والوظٌفة وأحال الجزء األعظم من الجٌش الجنوبً إلى التقاعد بصورة قسرٌة  ،حتى أضحى
المواطن الجنوبً مثله مثل المواطن فً تهامه أو وسط الٌمن  ،مواطن من درجة أقل  ،مقارنه
بمثٌله من أزالم النظام وحلفائه  .بل وأمعن رأس النظام فً غٌه تجاه الوطن والشعب والنظام
الجمهوري عموما  ،عندما بداء ٌنفذ مشروع " التورٌث " حٌث نصب أوالده وأوالد أخٌة
وأقربائه وأفراد أسرته وأزالمه مقالٌد أهم المإسسات العسكرٌة واألمنٌة وأإلقتصادٌة وأتاح لها
كل إمكانٌات الدولة وجعلها مإسسات خاصة ذات سطوة ونفوذ  ،تؤتمر بؤمره وموازٌة
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للمإسسات العسكرٌة واألمنٌة األخرى  ،ولم ٌكتفً بذلك  ،بل أشاع حالة الفساد واإلفساد فً كل
مفاصل الدولة  ،وأصبح اإلقتصاد الوطنً للجمهورٌة الٌمنٌة تحت قبضة شبكة معقده متداخلة من
النخب التً تسٌطر على القطاع النفطً والواردات والمإسسات التموٌلٌة والتجارٌة الكبرى
الحكومٌة وغٌر الحكومٌة  ،وهم فً نفس الوقت أٌضا  ،فاعلون أساسٌون فً الحكم والسٌاسة
والتشرٌع ومفاصل القوة العسكرٌة واألمنٌة  .ولقد أشارت إلى ذلك نتائج العدٌد من المسوحات
المتعاقبة لمسح مٌزانٌة األسرة التً قام بها الجهاز المركزي لؤلحصاء فً الجمهورٌة الٌمنٌة
والتً صدرت فً كتب رسمٌة  ،والذي أشار إلى اإلختبلالت الكبٌرة فً توزٌع الدخل واإلنفاق
بٌن سكان الجمهورٌة الٌمنٌة  ،حٌث تستؤثر هذه النخب التً الٌزٌد نسبتها عن أقل من  % 5من
حجم السكان على ماٌفوق من  % 75من الدخل واإلنفاق فً الجمهورٌة الٌمنٌة  ،وال % 65
المتبقٌة من الدخل واإلنفاق ٌتوزع على ال % 95من سكان الجمهورٌة الٌمنٌة .
ولم ٌكتفً بؤشاعة حاالت الفساد واإلفساد فً كل مفاصل الدولة  ،بل شن حروبا داخلٌة عبثٌة
على كل من المناطق الوسطى وعلى الشطر الجنوبً من الوطن وأختتمها بستة حروب على
سكان صعدة تحت مبررات واهٌة  ،سوى أنها عارضت مشروع التورٌث وتمسكت بحقوقها فً
ممارسة عقٌدتها وطقوسها  .بل أنه أمعن فً إثارة الفتن بٌن القبائل فً عدد من مناطق الجنوب
وإستدعاء الثؤرات القدٌمة  ،وتشٌٌخ مشائخ وصرف األسلحة واإلمكانٌات المادٌة لهم  ،بغرض
خلق قوى نفوذ موازٌة ألجهزة الدولة والقضاء على الوضع المدنً الذي كان سائدا فً الجنوب .
إن كل هذه الممارسات على مدي ال 33عاما ولدت مناخا شعبٌا عارما للثورة علٌه وعلى نظامه
والتً أثمرت خروجه من الحكم .
أما الجزء الجنوبً من الٌمن  ،فقد كانت مدٌنة عدن تحت األحتبلل البرٌطانً منذ عام 4839م ،
وقد أتخذتها كمستعمرة تحت الوصاٌة الهندٌة البرٌطانٌة ثم كمستعرة برٌطانٌة خالصة الحقا ،
ثم فرضت برٌطانٌا سٌطرتها تدرٌجٌا على بقٌة أجزاء الجنوب الذي كان مقسما إلى  63سلطنة
ومشٌخة وإمارة تحت نظام الحماٌة بإسم محمٌتً عدن الغربٌة والشرقٌة وكانت األولى تضم
جمٌع السلطنات والمشٌخات واإلمارات فً الغرب  ،أما الثانٌة فقد كانت تضم سلطنتً القعٌطً
فً المكبل بساحل حضرموت وسلطنتً الكثٌري فً وادي حضرموت مع إمتداد للسلطنة
القعٌطٌة فً جزء من الوادي  ،وظلت المهرة وسقطرى والواحدي إمارات وسلطنات مستقلة عن
المحمٌات  ،حتى حصول الجنوب على إستقبلله  .ومنذ منتصف الخمسٌنٌات حاولت برٌطانٌا أن
تقٌم إتحادا فدرالٌا بٌن مستعمرة عدن وعدد من مكونات المحمٌات  ،ولكنها لم تفلح سوى فً
مطلع الستٌنٌات فً ضم مستعمرة عدن وبعض إمارات وسلطنات ومشٌخات المحمٌة الغربٌة ،
فً إتحاد فٌدرالً تحت تسمٌة " إتحاد الجنوب العربً "  ،وهً تجربة فرٌدة فً حٌنها  ،ولم
تحظى بالدراسة والتقٌٌم بعد  ،ومع ذلك سقط هذا اإلتحاد بفعل ثورة  44أكتوبر .
وبالرغم من اإلستعمار البرٌطانً الطوٌل لعدن  ،وخضوع المناطق األخرى للحماٌة  ،فإن
شعب الجنوب لم ٌتوقف عن مقاومة اإلستعمار  ،وإندلعت اإلنتفاضات المسلحة المتفرقة فً كثٌر
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من مناطق الجنوب  ،وهً إنتفاضات وإن بدى بعضها وكؤنها ألسباب محلٌة لكل منطقة  ،إلّ أنها
فً الواقع كانت تعبر عن تململ ورفض لئلستعمار البرٌطانً وخططه وسٌاساته ووجوده  .ومع
ذلك فإن اإلستعمار البرٌطانً قد أتاح فً عدن قدر كبٌرا من الحرٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة  ،حٌث كانت حرٌة العمل السٌاسً و الدٌنً والنقابً والحقوقً واالجتماعً
والخٌري والرٌاضً مكفوال لكل السكان بمختلف طوائفهم ومللهم وأجناسهم وأعراقهم ،
وكانت هناك العشرات من األحزاب السٌاسٌة والمنظمات والنوادي واالتحادات والنقابات العمالٌة
والمهنٌة والرٌاضٌة والثقافٌة والفنٌة والخٌرٌة والقروٌة  ،والكل ٌعمل بكل حرٌة أكان فً نطاق
الجنوب أو فً نطاق الجنوب والشمال  ،بل وكان البعض ٌعمل على النطاق القومً العربً
واإلسبلمً وحتى الماسونٌة العالمٌة كانت متواجده وتعمل فً " بنجلة الشٌطان " بعدن  .وكان
واضحة ال لبس فٌها تسمى "" BYELAWSوكانت السلطات
كل ذلك مقننا بقوانٌن داخلٌة
البرٌطانٌة أو قوات األمن الداخلً  ،ال تتدخل فً عمل هذه المنظمات إال فً حاالت الشغب
واإلخبلل باألمن  ،كما كان النشاط التعلٌمً مزدهرا  ،فً عدن ولحج وأبٌن وبعض المحمٌات
الشرقٌة والغربٌة  .وكانت كل خدمات البنٌة األساسٌة من تموٌنات مٌاه وكهرباء وإتصاالت (
برق وهاتف )  ،وطرقات ومجاري  ،وخدمة تلفزٌونٌة قد دخلت مدٌنة عدن وفً بعض مدن
الجنوب كلحج وأبٌن وحضرموت الداخل والساحل فً فترات متفرقة من النصف األول من القرن
العشرٌن  ،وقد كانت تعمل بكامل كفاءتها  .وفً المقابل كانت بعض السلطنات والمشٌخات
األخرى  ،تعٌش حالة من التخلف والفقر والجهل  ،وكانت الخدمات فٌها محدوده .
لذا فقد كانت مدٌنة عدن منشؤء للحركة الوطنٌة لٌس على مستوى الجنوب فحسب  ،ولكن
كانت منشؤ للحركة الوطنٌة على مستوى الٌمن الطبٌعٌة ككل  ،وكانت موحدة منذ بداٌة تؤسٌسها
على ٌد الرواد األوائل الذٌن كانوا ٌدرسون فً كل من مصر والعراق والسودان وغٌرها  ،وكان
أول تشكٌل موحد للحركة الوطنٌة الٌمنٌة  ،هً " الكتٌبة الٌمنٌة األولى " التً تـؤسست فً
مطلع أألربعٌنٌات وكان على رأس مإسسٌها الفقٌد السٌد محمد علً الجفري والشهٌد محمد
محمود الزبٌري والفقٌد األستاذ أحمد محمد نعمان ( زعٌمً حركة األحرار الٌمنٌٌن ) وآخرٌن ،
ثم توالت التشكٌبلت الحزبٌة السٌاسٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة الموحدة ك " هٌئة األمر بالمعروف
والنهً عن المنكر " و " الجمعٌة الٌمنٌةالكبري و " حركة األحرار "  .ثم بعد فشل حركة
 4948م فً صنعاء  ،وهروب قٌادٌها ومجامٌعها إلى عدن  ،كان من الطبٌعً أن ٌقتصر نشاط
حركة األحرار الٌمنٌٌن على الشمال  ،بنتٌجة تواجدهم فً عدن  ،وإمكانٌة عملهم دون
مضاٌقات من السلطات البرٌطانٌة  .وفً المقابل  ،نشؤت فً عدن " الجمعٌة العدنٌة " على
مستوى الجنوب  ،والتً ضمت العدٌد من رواد الحركة الوطنٌة فً الجنوب  .وفً  45أبرٌل
4954م تحدٌدا أنشاء بعض رواد الحركة الوطنٌة الذٌن كانوا فً التشكٌبلت الوطٌنة السابقة " ،
رابطة أبناء الجنوب العربً "  ،وكانت أول منظمة سٌاسٌة تستقطب كافة اإلتجاهات الوطنٌة
المعارضة وكانت تضم قٌادات وطنٌة من مختلف مناطق الجنوب وأٌضا نخبة من الشخصٌات
الوطنٌة من ذوي األصول الشمالٌة كمحمد علً مقطري ومحمد علً األسودي وعلً األحمدي
ومحمد أحمد شعبلن وآخرٌن  .وتتالت التشكٌبلت الوطنٌة السٌاسٌة والنقابٌة واإلجتماعٌة
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والثقافٌة من مختلف المشارب واإلتجاهات بمافٌها األحزاب القومٌة كحركة القومٌٌن العرب ،
وحزب البعث  ،و أنشىء المإتمر العمالً الذي كان وعاءا لكل النقابات العمالٌة والمهنٌة ،كما
أنشىء حزب الشعب األشتراكً بقٌادة المناضل الوطنً والعمالً األستاذ عبد هللا عبد المجٌد
األصنج  ،وغٌرها من المنظمات  .وكان الجمٌع ٌعمل على أساس جنوبً أو على أساس ٌمنً (
شمالً وجنوبً ) بقٌادة موحدة أو بقٌادتٌن منفصلتٌن  ،بكل حرٌة فً إطار أهدافه ورإاه
الفكرٌة  ،والكل أدى دوره فً رفع الوعً والٌقظة لدى الشعب بؤهمٌة التحرر من اإلستعمار
البرٌطانً وتوحٌد الجنوب فً دولة واحدة بعد فشل مشروع إتحاد الجنوب العربً  ،وأٌضا
التخلص من حكم األمامة فً شمال الوطن  .وفً مطلع الستٌنٌات وبعد فشل المفاوضات بٌن
بعض القوى السٌاسٌة مع الحكومٌة البرٌطانٌة فً لندن  ،حول إعطاء الجنوب حقه فً
اإلستقبلل والتحرر من اإلستعمار البرٌطانً  ،رأت بعض القوى الوطنٌة أن خٌار الكفاح المسلح
هو الوسٌلة المثلى لتحرٌر الجنوب وتوحٌده  ،وقد دارت الخبلفات بٌن القوى الوطنٌة حول هذا
الخٌار  ،وكانت هناك سجاالت بٌنها عبر البٌانات والتصرٌحات لٌس إالّ  .وقد بادرت الجبهة
القومٌة بفصائلها الست بقٌادة فرع حركة القومٌٌن العرب بإشهار الثورة المسلحة فً  44أكتوبر
4963م  ،وبعد مخاض طوٌل  ،شكلت جبهة التحرٌر من حزب الشعب اإلشتراكً وحلفاء آخرٌن ،
وألتحقت بالكفاح المسلح  ،وحاولت القوات المصرٌة دمج الجبهتٌن فً جبهة واحدة فً عام
4966م ولكن فشلت عملٌة التوحٌد القسري  ،وشاركت الجبهتان فً الكفاح المسلح  ،بؤفق
تحرٌر الجنوب الٌمنً المحتل  ،وإستعادة الٌمن الموحد  ،وكان ذلك واضحا وجلٌا فًٌ المٌثاق
الوطنً للجبهة الثومٌة وفً وثائق تؤسٌس جٌهة التحرٌر  .ولقد أبلت الجبهتان الءا حسنا فً
مقارعة القوات البرٌطانٌة وإجبارها على القبول بمنح األستقبلل مبكرا عن الفترة التً كانت
أعلنته برٌطانٌا  ،ولكن لؤلسف دخلت الجبهتان فً حربٌن أهلٌتٌن كانت نتائجهما كارثٌة كما
سٌلً ذكره  ،حٌث حدثت بٌنهما حرب أهلٌة فً نهاٌة عام 4967م فً شهري سبتمبر ونوفمبر
 ،وقد وقفت القوات المسلحة واألمن ( جٌش الجنوب العربً وقوة األمن الداخلً المسلح ) مع
الجبهة القومة  ،بداٌة لتحالف أو استقواء من الجبهة القومٌة على غٌرها من الفصائل حٌث
أدعت الجبهة القومٌه حٌنها أنها الممثل الشرعً والوحٌد للشعب فً الجنوب وبالتالً تسلمت
االستقبلل وحٌدة  .ومن هنا بدأت أزمة الجنوب ومشاكله وصراعاته السٌاسٌة واالقتصادٌة  ،حٌث
لم ٌنتج من هكذا تحالف واستقواء إال المزٌد من الصراعات السٌاسٌة والدموٌة التً عاشها
الجنوب تحت ٌافطات وشعارات متعددة ولكن فً كنهها وجوهرها  ،هو الخلط بٌن العمل السٌاسً
واستخدام القوات المسلحة كؤداة ووقود فً الصراعات السٌاسٌة  .وهكذا استمرأت السلطة
الجدٌدة فً الجنوب بعد االستقبلل  ،اإلنفراد بالسلطة  ،حٌث أرتكبت العدٌد من األخطاء والخطاٌا
التً أدت إلى إقصاء وتهمٌش العدٌد من الفعالٌات والمكونات السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة
وتم إتخاذ جملة من القرارات واإلجراءات والتدابٌر التً أضرت بصورة كبٌرة بكل إمكانٌات
الجنوب وصادرت وأممت كل األنشطة اإلقتصادٌة والممتلكات واألراضً  ،وأقامت على أنقاض
ذلك مإسسات عامة وتعاونٌات ومخنلف أشكال الملكٌة العامة على أساس من أإلحتكار وأضاعت
فرصا عدٌده إلمكانٌة النهوض بالجنوب وتحقٌق تنمٌة مستدامه فٌه وصدقت نفسها بؤنها الممثل
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الوحٌد للشعب وصدقت شعار " كل الشعب قومٌة "  ،ونصبت القٌادة العامة للجبهة القومٌة
نفسها كمصدر للتشرٌع  .وهكذا تشكل الحكم الجدٌد بلون واحد ٌساري المنهج شمولً الرإٌة
والتطبٌق  ،وأستمر ٌحكم الجنوب لمدة  63عاما  ،أستطاع خبللها توحٌد الجنوب فً دولة
واحدة مستقرة سٌاسٌا وأمنٌا بشكل نسبً  ،وأنهى الثارات والعبلقات القبلٌة القدٌمة ونشر
التعلٌم والخدمات األساسٌة من صحة وكهرباء ولكنه فشل فشبل ًذرٌعا فً إدارة االقتصاد
وقضى بسٌاساته اإلقصائٌة والتحكمٌة واالحتكارٌة على االقتصاد الطبٌعً المتمثل فً اإلنتاج
الزراعً والسمكً والصناعات الحرفٌة التً كانت تشتهر بها الببلد وقضى على المزاٌا النسبٌة
التً كانت تتمتع بها عدن كالمٌناء والمطار والمصافً  ،ولم ٌتم االستفادة منها  ،وأنعزل عن
محٌطه اإلقلٌمً والدولً وأنكفئ على عبلقاته الوطٌدة بالمعسكر االشتراكً فقط  ،على حساب
العبلقات مع بقٌة الدول األخرى  ،وفشل فً استخراج واستغبلل ثرواته الطبٌعٌة النفطٌة
والمعدنٌة  ،وقضى على النشاط الخاص المحلً واألجنبً فً قطاعات البنوك وتموٌن النفط
والنقل والشركات التجارٌة الكبرى وشركات المبلحة والتؤمٌن وغٌرها من الشركات واألعمال
اإلنتاجٌة والخدمٌة  ،وأقصى كل الفئات المجتمعٌة التً كانت ٌمكن أن تولد القٌمة المضافة
وٌمكن أن تنعش االقتصاد  ،بل وشرد األلف من األسر العدنٌة والكفاءات والفعالٌات اإلقتصادٌة
والمجتمعٌة إلى شمال الوطن ومختلف أصقاع العالم على أثر موجات المصادرة والتؤمٌم واألٌام
السبع المجٌدة وتخفٌض الرواتب التً تمت فً أواخر الستٌنٌات ومطلع السبعنٌات من القرن
الماضً  ،واستولى على مساكنهم  ،بل كان ٌقاٌضهم مقابل السماح بخروجهم  ،وهكذا عمم
النظام الجدٌد الكفاف على من ما تبقى من السكان فً الجنوب .وأضحى هٌكل اإلقتصاد الوطنً
 ،هٌكل خدمً رٌعً ٌعتمد بدرجة رئٌسٌة على تحوٌبلت المغتربٌن لتوفٌر الغذاء األساسً
والدواء لسكانه بحد الكفاف  .ولٌس هذا فحسب  ،بل دخل النظام الجدٌد فً صراع دموي على
السلطة بٌن أجنحته المختلفة  ،تحت مسمٌات مختلفة " رجعٌة " " وتقدمٌة " و " ٌمٌن "
و" ٌسار " و " طغمة " و " زمرة " و " ٌمٌن رجعً " و " ٌسار متطرف " وغٌرها من
المسمٌات التً ال تعبر عن حقٌقة الصراعات ولكنها كانت صراعات على السلطة بطابع مناطقً
وفئوي  ،حٌث أقصى كل طرف الخر إلى أن أختتمها بمذبحة ٌ 43ناٌر 4986م والتً قسمت
ماتبقى من الحزب اإلشتراكً  ،والجٌش واألمن والحكومة إلى جزئٌن  ،أحدهما لجاء إلى الشمال
والثانً أستولى على السلطة ودخل فً نفق الوحدة اإلندماجٌة نٌابة عن الجنوب  ،دون
إستشارة أو إستفتاء الشعب على هذا اإلجراء المصٌري  .ولوال أن الشعب فً الجنوب كان
ٌشعر فً وجدانه أن هذه الوحدة هً قدره ومصٌره وأنها أحد أهداف ثورته  ،وأنه لربما ٌتخلص
من هذا النظام باللجإ إلى الوحدة لما كان قد خرج للتؤٌٌد العارم للوحدة  .وٌجدر باإلشارة إلى
أن من المزاٌا اإلٌجابٌة للنظام فً الجنوب  ،فً أنه لم ٌفرط فً هوٌته الٌمنٌة  ،وال فً هدفه فً
تحقٌق الوحدة الٌمنٌة  ،طوال فترة حكمه  ،بل جسدها فً دستوره  ،حٌث أعتبر فً المادة
األولى من الدستور بؤن " جمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة الشعبٌة  ،جمهورٌة دٌمقراطٌة شعبٌة ،
ذات سٌاده  ،وهً دولة تعبر عن مصالح العمال والفبلحٌن  ، ....وتسعى لتحقٌق الٌمن
الدٌمقراطً الموحد " أما فً المادة الثانٌة من الدستور فنصت على أن " الشعب الٌمنً  ،شعب
واحد  ،وهو جزء من األمة العربٌة والجنسٌة الٌمنٌة واحدة  ،وتكون الٌمن وحدة تؤرٌخٌة
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وإقتصادٌة وجغرافٌة "  ،بل أنه ربى الشعب فً الجنوب  ،بدء من األطفال فً المدارس إلى
الطلبة فً الجامعات  ،إلى كل موظفً الدولة فً كل أنحاء الجنوب على شعار وهدف " لنناضل
من أجل الدفاع عن الثورة الٌمنٌة وتنفٌذ الخطة الخمسٌة وتحقٌق الوحدة الٌمنٌة " وكان هذا
الشعار ٌتصدر كل المكاتبات الرسمٌة التً تصدر فً جمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة الشعبٌة ،
بالرغم من أنه فً أدبٌات الحزب اإلشتراكً الٌمنً  ،كان إشتراط تحقٌق الوحدة الٌمنٌة مرتبط
بوحدة أداة الثورة الٌمنٌة  ،وكان مقصودا بذلك توحد الٌسار فً الشمال والجنوب .
ولكن لؤلسف  ،تم إدارة الوحدة من قبل شرٌكً الوحدة بشكل منفرد عبر التقاسم وبنفس عقلٌة
النظامٌن الشمولٌٌن السابقٌن  ،مقصٌن كافة األطراف السٌاسٌة األخرى  ،وأرتكب الشرٌكان ،
العدٌد من األخطاء والخطاٌا لعل أهمها التسرٌع بإقامة الوحدة األندماجٌة دون إستشارة الشعب أو
إستفتائه فً الشطرٌن  ،ودون األتفاق المسبق على قوانٌن وتشرٌعات دولة الوحدة الجدٌدة التً
كانت قد نصت علٌها إتفاقٌة الوحدة الموقعه فً نوفمبر  4989بعدن  ،بل تمت خبلل فترة التقاسم
والشراكة الوحدوٌة بٌن الشرٌكٌن الخطٌئة الكبرى  ،وهً الوقوف مع العراق فً حربها
وإجتٌاحها للكوٌت الشقٌق  ،البلد الذي وقف مع الٌمن فً الشطرٌن وكانت له بصمات واضحة
فً تنمٌة قطاعات التعلٌم والصحة فً الشطرٌن  ،وقد أتضح بعد ذلك  ،بؤن اإلستعجال فً إقامة
الوحدة اإلندماحٌة كان مخططا له إلصطٌاد الشرٌك الجنوبً فً الوقوف ذلك الموقف المخزي ،
الذي أثمر كارثة إقتصادٌة وسٌاسٌة كبرى على دولة الوحدة  ،مازالت تجر أذٌالها حتى الن ،
وكانت ثالثة أألثافً والخطاء األفدح هو عدم توحٌد القوات المسلحة واألمن وعدم توحٌد أجهزة
األستخبارات واألمن السٌاسً  ،حتى إنفراط الشراكة بٌن الشرٌكٌن فً حرب عام 4994م  ،بل
جرى إعادة تمركزوتموضع القوات الجنوبٌة فً هذه الشراكة لصالح الموقف األستراتٌجً
البلحق لقوات الشرٌك الشمالً  .وبالرغم من األستفتاء على الدستور والموافقة علٌه بؤغلبٌة
مطلقة وإجراء أنتخابات نٌابٌة فً أبرٌل 4993م  ،األّ أن كل تلك األخطاء والخطاٌا المتراكمة
وعدم القدرة على إدارة المرحلة األنتقالٌة بكفاءة وإقتدار من قبل الشرٌكٌن وعدم قدرتهما على
تحقٌق المشروع الوطنً بإقامة الدولة المدنٌة الجدٌدة الموحدة  ،كل ذلك أفضى إلى تقوٌض
الشراكة  ،وإدى إلى تقوٌض الوحدة الطوعٌة ،وتثبٌت الوحدة بالحرب والدم فً حرب عام
4994م الظالمة  ،التً كانت حربا بٌن شرٌكً الوحدة  ،ولم تكن بٌن الشعب الٌمنً فً الجنوب
والشمال  ،األمر الذي أتاح مجاال واسعا للفرٌق المنتصر فً حرب 4994م من أن ٌستولً
على الجنوب لتبداء مرحلة الفٌد ونهب الجنوب  ،وتشرٌد وإقصاء كل قٌادات األجهزة
والمإسسات المدنٌة والعسكرٌة الجنوبٌة من الحكم واإلدارة ومن العٌش الكرٌم من قبل الفرٌق
المنتصر  ،والقضاء النهائً على ماتبقً من الممتلكات العامة للقطاع العام والتً كانت أصبل
هً ممتلكات خاصة جرى تؤمٌمها وأنشى على أنقاضها القطاع العام ،وتحوٌل دولة الوحدة إلى
المرحلة الثانٌة من الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة بكل فسادها وتحالفاتها القبلٌة والعسكرٌة واألسرٌة
 ،وجعلها ضمن أمبلك الحاكم بؤمره ٌ ،عٌث فٌها كما ٌشؤء  .وكان كل هذا  ،هو كنه القضٌة
الجنوبٌة  ،واألسباب الرئٌسة لوصولها إلى هذه المرحلة التً تستدعً حلها على أساس من
تصحٌح كل األخطاء والخطاٌا والتً وصلت إلى حد الجرائم بحق الجنوب .
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لذلك فً خبلصة مكثفة  ،فإن جوهر القضٌة الجنوبٌة تتمثل بؤنها قضٌة مركبة سٌاسٌة
وإقتصادٌة وحقوقٌة مكثفة جوهرها اإلقصاء والتهمٌش والقمع لمعظم القوى السٌاسٌة والفئات
اإلجتماعٌة المختلفة وكل القوى والفعالٌات اإلقتصادٌة والمالٌة الجنوبٌة على مراحل طوال 43
عاما منذ مابعد اإلستقبلل وحتى الن  ،تم خبللها اإلستٌبلء والمصادرة والتؤمٌم لكل الممتلكات
واألراضً والمقدرات اإلقتصادٌة والمالٌة ( الصناعٌة والزراعٌة والسمكٌة والتجارٌة والعقارٌة
والخدمٌة ) لفئات عدٌده من المواطنٌن الٌمنٌٌن الجنوبٌون والشمالٌون واألجناس األخرى والذٌن
كانوا ٌعٌشون فً الجنوب  ،ومصادرة حقوقهم وحرٌتهم وكرامتهم وطمس هوٌتهم وتارٌخهم
وإلقضاء على طبقتهم الوسطى وتوسٌع دائرة الفقر بٌنهم وإٌصالهم إلى حد الكفاف  ،وجعلهم
رعاٌا ولٌسوا مواطنون  ،بل ومن درجات ثانٌة وثالثة ورابعة وخامسة وحتى سادسه  .وتدمٌر
كل بنٌتهم األساسٌة وخدماتهم اإلجتماعٌة بحبث أصبحت كل تلك الخدمات التلبً أي إحتٌاجات
قائمة أو الحقة  ،بل ونهبت أراضٌهم وثرواتهم ووزعت شذرا مذرا لكل المتنفذٌن واألسرة
الحاكمة  .ونشرت فً كل أنحاء الجنوب مستوٌات عالٌة من البطالة واألمٌة والفقر ونسب عالٌة
من عدم اإللتحاق بالدراسة بالنسبة لؤلطفال فً سن الدراسة  ،وعدم القدرة على الحصول المسكن
المبلئم البلئق للحٌاة الكرٌمة .

 -6اإلستنتاجات واإلستخبلصات التً أمكن الخروج بها بعد حوالً  55سنة
من الحكم "الجمهوري " فً الٌمن :
إن األستنتاجات التً توصل إلٌها الٌمنٌون بعد ماٌقارب من  55عاما من عمر ثورتً سبتمبر
واكتوبر  ،والتً الٌرٌدونها أن تتكرر فً حٌاتهم البلحقة ٌ ،مكن تلخٌصها فً التً -:
 إن اللجوء إلى السبلح فً حسم الخبلفات السٌاسٌة بٌن فصائل العمل السٌاسً لن ٌنتج
ولن ٌإدي سوى إلى االقتتال األهلً والحروب المستمرة  ،وبالتالً عدم االستقرار وعدم
التنمٌة والتوهان فً غٌاهب الثؤر واالنتقام وضٌاع سنوات من عمر الشعوب .
 إن إستقواء األحزاب والفصائل السٌاسٌة  ،بالجٌوش واألمن ( القوات المسلحة واألمن
العام أو الخاص أو السٌاسً )  ،وتدخله فً العمل السٌاسً  ،لن ٌإدي إال أن ٌنقلب
الجٌش واألمن على األحزاب والفصائل السٌاسٌة  ،وٌستولً العسكر على السلطة  ،أو
ٌتخ فون خلف المإسسات العسكرٌة  ،وٌدٌرونها كما ٌشاءون  ،وٌعبثون بمقدرات
الببلد لصالح عسكرة الببلد  ،وبالتالً تصبح األنظمة عسكرٌة أسرٌة كما أبتلٌنا بها
على مدى  55عاما من ثورة  66سبتمبر . 4966
 إن اإلدعاء بالتمثٌل الحصري للشعب دون تفوٌض من الشعب  ،أكان عبر استفتاء شفاف
ونزٌه أو عبر انتخابات حرة دٌمقراطٌه  ،أو محاوالت اإلدعاء بتمثٌل الشعب عبرحشود
جماهٌرٌة مدفوعة أو عبر التحرٌض المدعوم بالعنف واإلقصاء من قبل فصٌل واحد
واإلدعاء بؤنها ملٌونٌات تبرراالستٌبلء على السلطة عبر هذا اإلدعاء فإن ذلك ٌجر
وباال على الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة  ،وٌجعل من الشعب مطٌه لتنفٌذ أغراض
الشخص أو الفئة أو الفصٌل الذي ٌقوم باإلدعاء بذلك  ،وبالتالً ٌستمرء احتكار السلطة
 ،وٌإدي إلى تعطٌل قدرات الشعب وفئاته األخرى
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إن عصر اإلنقبلبات العسكرٌة وإستخدام العنف أو القٌام ب " ثورات مسلحة " أو حرب
عصابات لم تعد تجدي فً قلب أنظمة الحكم  ،وهً من بقاٌا العصور الماضٌة والتً قد
ولت وإلى غٌر رجعة  .ولٌس هناك مجال لنجاحها  ،وأن الحوار والنضال السلمً متعدد
األشكال هو الوسٌلة الوحٌده للتغٌٌر .
أصبح اإلستمرار لنظام المركزٌة الشدٌدة المفرطة الحالً  ،الذي أدى إلى السٌطرة
والتحكم الفردي أو األسري فً السلطة والمال العام والثروة والقوة العسكرٌة واألمنٌة
 ،أمرا مرفوضا باإلطبلق والٌمكن العوده إلٌه
كما أصبح العودة إلى الحكم الشمولً وحكم الفرد أو حكم الحزب الواحد أو حكم القبٌلة
أو المنطقة  ،باي شكل من األشكال وعدم القبول بالعودة أٌضا إلى الفكر الشمولً
المتطرف أمرا متوافقا علٌه بٌن كل الٌمنٌون المنخرطون فً الثورة الشعبٌة
لقد أضحت عملٌة اإلقصاء أو التهمٌش ألي مكون من المكونات السٌاسٌة أو المجتمعٌة
أو أي مكون شبابً أو مهنً أو مدنً أو أي فئات إجتماعٌة مهما عبل أوقل شؤنها ،
أمرا مرفوضا ومتوافق علٌه بٌن كل الٌمنٌون المنخرطون فً الثورة الشعبٌة
لقد أصٌح رفض العنف أو ممارسته أو التهدٌد به أو فرض الرأي أو الموقف بؤي
وسٌلة من وسائل الضغط أو اإلكراه للقبول بالرأي الخر أو إخضاعه لذات الموقف أمرا
متوافقا علٌه من قبل كل أطراف العمل السٌاسً واإلجتماعً والمدنً
إن إعتماد مبداء الحوار السلمً  ،الذي أساسة المنطق والحجة واإلقناع والحقائق
والوقائع والمستندات  ،وعدم محاولة فرض الرأي باألكراه أو التهدٌد أو الوعٌد هو
الوسٌلة الوحٌدة لحسم الخبلفات والنزاعات بٌن أطراف العملٌة السٌاسٌة
البد من إعتماد الشفاقٌة فً كل عملٌات الحوار والنقاش واإلعداد ألي حوارات الحقة
وضرورة إتخاذ القرارت بالتوافق أو باألغلبٌة  ،بعد أن ٌؤخذ الحوار مداه  ،وفً كل
األحوال البد من اإلحتكام للصندوق واإلنتخابات الحرة النزٌهة الشفافة ،وفً كل مراحل
العملٌة الدٌمقراطٌة والحوار
عدم اإلدعاء بتمثٌل الغٌر أو تمثٌل األغلبٌة بدون أي تفوٌض وفق الطرق الشرعٌة
والقانونٌة المعترف بها
أي رإى تقدم للحوارات ٌجب أن تتسم بالوضوح  ،وتحدٌد المشكلة  ،والتصور لحلها ،
وآلٌات لتنفٌذها وخارطة طرٌق تحدد مراحل التنفٌذ  ،وأٌضا العبلقة التشابكٌة بٌن
مكونات الرإٌا واألطراف األخرى المتحاور معها والتطمٌنات والضمانات التً ٌمكن
أن تقدم لآلخرٌن أكان الطرف الشرٌك فً الحوار الداخلً أو الجوار اإلقلٌمً والدولً .
البد من تحدٌد موقف واضح من ظاهرة اإلرهاب والتطرف بإسم الدٌن أو الشرٌعة ،
أكان على المستوى المحلً أو المنطلق محلٌا على المستوى األقلٌمً والدولً

 إن التموٌل الخارجً الذي ال ٌعرف مصادره والٌعلن عن أهدافه علنا  ،وٌستخدم
ألغراض غٌر سلمٌة  ،وٌشجع على الفتنه والفرقة  ،فهو حتما تموٌل مشبوه  ،وٌجب
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الحذر منه وتعرٌته بٌن أوساط الشعب  .فلٌس هناك ماٌدعوا إلى التموٌل المخفً  ،الّ
إذا كان ألسباب أجندات مشبوهه .

 – 3اإلستنتاجات فٌما ٌخص القضٌة الجنوبٌة ووماذا ٌرٌد الجنوبٌون من مإتمر الحوار :












لقد أفتقد الجنوبٌون الدولة المدنٌة وٌتوقون لدولة مدنٌة كالتً ألفوها على مدى عقود
من الزمن منذ أٌام اإلستعمار البرٌطانً وخبلل وجود ال 63سلطنة ومشٌخة وإمارة
وحتى خبلل الدولة الجنوبٌة الموحدة التً أستمرت لمدة  63عاما  ،حٌث كان األمن
واألستقرار النسبً هو السائد  ،وكان الجنوبً ٌسافر من باب المندب غربا وحتى حوف
وجاذب شرقا بؤمن وأمان ال تعترضة نقاط تفتٌش والمسآلة وال إبتزاز والأي شً  .كما
انه ٌتوق إلى العدل النسبً والمواطنة المتساوٌه  ،وإلى حرٌته وكرامته  ،وأن تعاد
حقوقة المغتصبة بصورة غٌر شرعٌة أكانت المغتصبة خبلل فترة الحكم الشمولً فً
الجنوب أو خبلل الحكم القسري اإلستبدادي فً ظل الوحدة  .إنه ٌتوق إلى التحكم فً
ثروته ونوزٌعها توزٌعا عادال ٌحٌث تصل إلى كل فئات المجنمع  ،وأن تصل التنمٌة
المستدامة إلى كل المناطق .
إنه ٌنتظر إعتذارا عن كل ماحل به من ظلم وقهر وغبن وشعور بالدونٌة فً مواطنته
وفً وطنه  ،وسوف ٌصفح وٌغفر دون تردد عن كل مالحق به من أذى شرٌطة عدم
تكرار ذلك
إنه ٌنتظر أن تعاد كل الحقوق والمظالم إلى أهلها بدء من المظالم الخاصة بالخدمة
المدنٌة واألمنٌة والعسكرٌة  ،ومرورا بإعادة األراضً والممتلكات أوالتعوٌض عنها
وإنتهاء بالتعوٌض وجبر الضرر عن الشهداء والجرحً والمفقودٌن والمخفٌٌن قسرا
إنه ٌنتظر أن تعاد صٌاغة الشراكة والوحدة وهٌكل الدولة القادمة بحٌث ٌستعٌد الجنوب
وضعه كشرٌك أساسً فً هذه الدولة الجدٌدة القادمة على أساس من حفظ المواطنة
المتساوٌة والشراكة فً السلطة والثروة على أساس عادل
إنه ٌنتظر أن تعاد شراكة الجنوبٌون فً كل مفاصل السلطة المركزٌة والمحلٌة والتً
فقدوها أو أقصوا منها من جراء وبعد حرب عام 4994م وبالذات فً أجهزة الدولة
المركزٌة فً كل من المإسسات العسكرٌة واألمنٌة والوزارت والمصالح والهٌئات
المركزٌة والمإسسات العامة ومإسسات السلك الدبلوماسً الداخلً والخارجً وإتاحة
الفرصة لهم فً اإللتحاق بالمعاهد والكلٌات العسكرٌة واألمنٌة والقضائٌة  ،وإتاحة
الفرصة لهم باإللتحاق بالدراسات الجامعٌة والعلٌا فً الخار ج
إنه ٌنتظر أن ٌجمع المتحاورون على تمٌٌز عدن وإعادة اإلعتبار لها لتكون إقلٌما
إقتصادٌا خالصا ٌتمتع باإلستقبلل اإلداري والمالً  ،وٌكون بوابة إقتصادٌة للٌمن ٌطل
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على العالم وٌخدم كل أنحاء الٌمن والمحٌط اإلقلٌمً والدولً  ،وإستعادة ما فاتها من
زمن ونشاط خبلل الفترة الماضٌة
لذلك وباألتساق مع طموحات الجنوبٌون فً الدولة المدنٌة المطلوبة فإنً أضع فٌما ٌلً رإٌتً
حول هوٌة الدولة المدنٌة على النحو التالً - :
 – 4مضمون الرإٌة :
إن أفضل حل ٌلبً أهداف ثورة الشباب والحراك الجنوبً السلمً  ،وٌنهً معاناة الشعب الٌمنً
على مدى أكثر من خمسن عاما  ،هو اإلتفاق على المشروع الوطنً المتمثل فً إقامة دولة ٌمنٌة
مدنٌة حدٌثة موحدة على اساس فٌدرالً مكون من عدد محدود من األقالٌم تتوازن فٌها السلطات
وتتوزان فٌها األقالٌم وفقا لحجم السكان والتقارب الجغرافً والتشابه الثقافً والمستوى
الحضري والروابط النسبٌة والقبلٌة  ،وتوازن الثروات الطبٌعٌة والمادٌة ووجود منافذ بحرٌة أو
برٌة وغٌرها من المقومات التً تجعل كل األقالٌم متوازنة ،وقابلة ألستمرارٌة التنمٌة فٌها
باإلعتماد على مواردها الذاتٌة والدعم المركزي  .وبالضرورة أن ٌتم تحدٌد مكونات هذه اإلقالٌم
باإلتفاق مع سكان المناطق والمحافظات التً ستنظوي فً إطار هذه األقالٌم حتى تضمن
اإلستمرارٌة والتعاون والدٌمومة لهذه األقالٌم  ،وفً كل األحوال ٌجب أن ٌتم ذلك فً إطار حوار
وطنً عام وشامل ٌفضً إلى إقرار هٌكل بناء الدولة الجدٌدة التً سٌتم اإلتفاق علٌها على
أنقاض السلطة المنحلة  .وبالضرورة أن تكون هذه األقالٌم مستقلة إستقبلال تماما مالٌا وإدارٌا
فً ما ٌتعلق بتصرٌف شئونها الداخلٌة ولها مجالسها النٌابٌة وحكوماتها ولها موازنتها الخاصة
التً ٌقرها المجلس النٌابً لؤلقلٌم  .كما أن لدٌها

صبلحٌات إصدار قوانٌن محلٌة تسرى فً إطار األقلٌم فقط وبما الٌتعارض مع القوانٌن المركزٌة
 ،كما ٌسري على األقالٌم فصل السلطات الثبلث ونفس أسس الدولة المركزٌة وفقا للتفاصٌل الذي
سٌحددها الدستور للدولة الجدٌدة .
وللتعرٌف الدقٌق لماهٌة هذه الدولة المدنٌة التً نقصدها فإنها هً تحدٌدا -:

ب  -تعرٌف للدولة الٌمنٌة المدنٌة المطلوبة لكل الٌمنٌون :
 الدولة المدنٌة هً الدولة التً تضمن وتكفل المواطنة المتساوٌة  ،لكل أبناء الٌمن
بشكل متساو دون تمٌٌز بٌنهم إطبلقا بسبب اإلنتماء الدٌنً أو العرقً أو السبللً أو
المذهبً أو الغنً أو الفقر أو الوضع اإلجتماعً أو أي شً آخر
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هً الدولة التً تكفل لكل المواطنٌن فً الٌمن كافة الحقوق اإلنسانٌة ( السٌاسٌة
واإلقتصادٌة وأإلجتماعٌة ) التً شرعها هللا فً كتابه العزٌز  ،بمافً ذلك أحكام الشرعة
الدولٌة لحقوق اإلنسان
هً الدولة التً ٌسود فٌها القانون على الجمٌع بدون إستثناء مطلقا وٌطبق بسواسٌة
وعدل ومساواة على الجمٌع من الرئٌس إلى الغفٌر والمجال ألي أعراف أو تقالٌد
تتعارض مع القانون
هً الدولة التً ٌتساوى فٌها المواطنون فً الحقوق والواجبات مهما كان جنسهم أكانوا
ذكورا أو أناثا أو مزدوجً الجنس أو غٌر ذلك
هً الدولة التً ٌحق لكل مواطن أن ٌمارس كافة حقوقه السٌاسٌة فً الترشح أو
األنتخاب ألي منصب فً الدولة أو فً المجالس التمثٌلٌة وفً أي مستوى وله الحق فً
تشكٌل األحزاب أو المنظمات المدنٌة والمهنٌة والنقابات أو اإلنتساب إلٌها  ،االًّّ
ماٌحضر على بعض الفئات بموجب الدستور والقانون كالعسكرٌون ومن ٌحملون
الجنسٌات األجنبٌة أو المزدوجه فً بعض الوظائف والمستوٌات التً ٌحددها الدستور
والقانون
هً الدولة التً تكفل التداول السلمً للسلطة عبر إنتخابات نزٌهة وشفافة وٌشرف علٌها
القضاء
هً الدولة التً تكفل تكافإ الفرض لجمٌع المواطنٌن فً الحصول على جمٌع الحقوق
أكان فً الوظٌفة العامة والعمل أوالحصول على الدراسة والمنح والرعاٌة اإلجتماعٌة
وغٌرها من الحقوق األخرى
هً الدولة التً تفصل فٌها السلطات التنفٌذٌة والسلطات التشرٌعٌة والسلطات القضائٌة
عن بعضها البعض وتتوازن السلطات بٌن بعضها البعض على المستوى المركزي أو
األقلٌمً أو المحلً وٌحدد الدستور تفاصٌل هذه العبلقة بشكل دقٌق بحٌث التطغً سلطة
على آخرى
هً الدولة التً ٌتاح فٌها حرٌة التعبٌر والفكر والمعتقد وأداء الشعائر والطقوس الدٌنٌة
وغٌرها من اإلحتفاالت والعادات التً التإذي وال تعتدي على حرٌة الخرٌن  ،وتكفل
الدولة حق ممارسة هذه الحرٌات والمعتقدات وأداء الشعائر
هً الدولة التً تتحقق فٌهاالعدالة فً توزٌع الثروة والمال العام وتوزٌع التنمٌة على
األقالٌم والمحلٌات بشكل متوزازن وعادل
هً الدولة التً ٌحصل فٌها المواطن على عدالة حقٌقٌة من خبلل منظومة قضائٌة
عادلة ونزٌهة ومستقله  ،تضمن أن تحفظ له حقوقه وتصون عرضه وماله مهما كان
مستوى خصمه
هً الدولة التً تضمن الدٌمقراطٌة والحرٌات العامة والخاصة للجمٌع  ،وحفظ كرامة
اإلنسان وعدم إنتهاك وتقٌٌد حرٌته الّ بموجب القانون  ،وعدم منعه من السفر أو إسقاط
الجنسٌة عنه أوأي إنتهاك لحقوقه
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هً الدولة التً ٌعٌش فٌها الجمٌع فً إطار من التسامح والتعاٌش الدٌنً والمذهبً
والعقائدي والطائفً وتنبذ العنف واألرهاب أو التهدٌد به من أي طرف أو فئة كانت ،
وتجرٌم إذكاء الفتن الطائفٌة والمذهبٌة والسبللٌة
هً الدولة التً تحكم فً مختلف مستوٌاتها من قبل المدنٌٌن فقط  ،والٌسمح للقوات
المسلحة التدخل فً الشؤن السٌاسً وتتفرغ القوات المسلحة واألمن إلداء واجباتهم فً
الحفاظ على األمن واإلستقرار وحماٌة حدود البلد والسٌادة وحماٌة الشرعٌة الدستورٌة
وٌحظر على منتسبً القوات المسلحة واألمن والقضاء اإلنخراط فً األحزاب والعمل
السٌاسً  ،االّ بعد األستقالة من السلك العسكري واألمنً والقضائً
هً الدولة التً تحرم إستخدام المال العام الّ لئلغراض العامة التً تحددها الموازنات
المقرة بشكل أصولً وفق الدستور والقانون  ،وأن تكون الشفافٌة المطلقة هً السائدة
فً التعامل مع المال العام إٌرادا وإنفاقا  ،وال ٌجوز ألي جهة مهما كانت مستواها أن
تصرف من المال العام بصورة مسبقة قبل إقرارها من قبل الهٌئة التشرٌعٌة المختصة
وفً المستوى المختص
هً الدولة التً تسود فٌها حرٌة األعبلم بمختلف وسائطة  ،وحقه فً الحصول على
المعلومة والبٌانات من أي جهة حكومٌة بون أي تلكإ أو تحفظ
هً الدولة التً تكون فٌها مإسسات وأجهزة الخدمة المدنٌة  ،واإلحصاء والتعدادات
والرقابة والمحاسبة  ،أجهزة فنٌة مستقلة  ،السلطان علٌها فً عملها الفنً  ،سوى
المعاٌٌر واإلنظمة الدولٌة المعتمدة  ،وتخضع لئلشراف اإلداري  -دون تدخل فً عملها
الفنً والرقابً وإصداراتها  -إلى الجهات المختصة التً ٌحددها القانون
هً الدولة التً ٌشترط فً تولً المناصب القٌادٌة الحساسة فٌها ( كرئٌس الجمهورٌة
ورئٌس الحكومة ورئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس الشورى ونوابهم والوزراء
والقادة العسكرٌون واألمنٌون فً المناصب الحساسة  ،وغٌرهم ممن فً مستواهم فً
المركز واألقالٌم ) التحلً بقٌم الصدق واإلخبلص والوالء والوفاء للوطن والمثابرة فً
العمل  ،وٌحق للمجالس النٌابٌة مسؤلتهم والتحقٌق معهم قبل تولً مناصبهم  ،والٌجوز
مطلقا أن ٌجمع بٌن تولً الوظٌفة أو المنصب القٌادي المذكور  ،مع تولً أي من
أوالده  ،قٌادة أي تشكٌل عسكري أو امنً ٌدخل فً نطاق أي من المناصب الحساسة
المذكورة
هً الدولة التً ال تسمح للقبٌلة التدخل فً الشؤن السٌاسً وفً شئون الدولة ،بؤي
شكل من األشكال الّ فً الحدود التً ٌتٌحها القانون عبر التمثٌل النٌابً لئلفراد من
المشائخ من خبلل صنادٌق اإلنتخابات
هً الدولة التً تحصر إمتبلك السبلح الثقٌل والمتوسط بٌد القوات المسلحة واألمن فقط
 ،وتمنع دخول المدن بالسبلح تحت أي ظرف من الظروف  ،وتمنع تحرك األفراد
والوجاهات والمسئولون بمختلف مستوٌاتهم داخل المدن بحراسات وأطقم عسكرٌة
مسلحة  ،االًّّ وفق القانون
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ج  :هٌكل الدولة الٌمنٌة اإلتحادٌة ونظام الحكم فٌها :








تتشكل الدولة اإلتحادٌة الفٌدرالٌة الٌمنٌة من مركز إتحادي فٌدرالً وأقالٌم ومحافظات
( ٌتحدد عددها ونطاقها وفقا لنتائح الحوار الوطنً الشامل بٌن كل مكونات وأطٌاف
الشعب الٌمنً بدون أي إقصاء ألي طرف كان )  ،على أن تكون األقالٌم متوازنة من
حٌث حجم السكان والتقارب الجغرافً والتشابة الثقافً والمستوى الحضري والروابط
النسبٌة والقبلٌة  ،وتوازن الثروات الطبٌعٌة والمادٌة  ،ووجود منافذ بحرٌة وبرٌة
وجوٌة  ،وغٌرها من المقومات التً تجعل كل األقالٌم متوازنة وقابلة لئلستمرارٌة
وإستدامة التنمٌة فٌها باإلعتماد على مواردها الذاتٌة والدعم المركزي
نظام الحكم فً الدولة اإلتحادٌة الفٌدرالٌة ٌجب أن ٌجمع بٌن النظام الرئاسً ذي
الصبلحٌات الواضحة والمحددة  ،والنظام البرلمانً القوي بحٌت تتوازن الصبلحٌات بٌن
البرلمان ( بغرفتٌه النٌابٌة والشوروٌة )  ،والسلطة التنفٌذٌة بمكونٌها ( الرئاسة
والحكومة )  ،وبحبث ال تطغى سلطة على اخرى ،وٌكون الحكم والفٌصل فً النزاع بٌن
السلطتٌن هو القضاء .
تتكون السلطات فً الدولة اإلتحادٌة الفٌدرالٌة على مستوى المركز من  3سلطات
مستقلة عن بعضها البعض وهً السلطة التشرٌعٌة النٌابٌة ( بغرفتٌها النٌابٌة
والشوروٌة ) والسلطة التنفٌذٌة بمكونٌها ( الرئاسة والحكومة ) والسلطة القضائٌة .
 ،وتحدد صبلحٌات وحقوق وعبلقات كل منها ببعضها البعض بشكل واضح ومحدد فً
إطار الدستور  .كما ٌنعكس نفس التكوٌن للسلطات على مستوى األقالٌم والمحلٌات
وبنفس الفصل والتوازن والصبلحٌات وبحٌث تكون السلطات على مستوى األقالٌم
والمحلٌات تمارس إختصاصاتها فً الشؤن المحلً الخاص بها بصورة مستقلة وفً
حدود كٌاناتها
تنحصر صبلحٌات المركز اإلتحادي فً الشئون التالٌة -:
أ ) الدفاع واألمن الخارجً
ب ) الشئون الخارجٌة
ج ) التخطٌط األستراتٌجً للتنمٌة لكل األقالٌم
د ) إبرام العقود واألتفاقٌات والمعاهدات وضمان القروض مع الدول األجنبٌة
والمنظمات
األقلٌمة والدولٌة المانحة
هـ ) إعادة توزٌع الفائض وعائد الثروة على األقالٌم وفق أسس عادلة وواضحة

 تإول كل الصبلحٌات التنفٌذٌة األخرى  ،فٌما عدى أعبله  ،إلى األقالٌم والمحلٌات داخل
األقالٌم  ،بحٌث ٌكون لكل أقلٌم سلطاته النٌابٌة التشرٌعٌة وحكومته المحلٌة  ،والتً
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تتخذ القرارات والقوانٌن التً ال تتعارض مع الدستور فً إطار اإلقلٌم  ،وتكون سارٌة
فً نطاق اإلقلٌم كافة  ،وتحسم المحكمة الدستورٌة أي تعارض أو إختبلف بٌن القوانٌن
والقرارات المحلٌة والمركزٌة
الثروات التً فً باطن األرض من نفط وغاز وثروات معدنٌة فً كل أنحاء الدولة
اإلتحادٌة ملكا لكل الشعب وٌحدد القانون التوزٌع العادل لعائد هذه الثروة بٌن األقالٌم
على نحو عادل وفقا لمعاٌٌر واضحة وشفافة
تنطبق على المركز اإلتحادي واألقالٌم والمحلٌات نفس شروط ومقومات الدولة المدنٌة
من حقوق وواجبات للمواطنٌن وحرٌات عامة وحقوق إنسان مدنٌة وإلتزامات تجاه
الدولة والمال العام وشروط إشغال الوظائف القٌادٌة و خبلفه
تمنح األقالٌم والمحلٌات الصبلحٌات الكاملة واإلستقبللٌة التامة إدارٌا ومالٌا فً فٌما
ٌتعلق بتصرٌف شئونها الداخلٌة ولها موازناتها الخاصة التً ٌقرها المجلس النٌابً
لؤلقلٌم ولها الصبلحٌات الكاملة فً إصدار قوانٌن محلٌة تسري فً نطاق اإلقلٌم فقط
وبما الٌتعارض مع القوانٌن اإلتحادٌة وتخضع موازناتها للتدقٌق والرقابة من قبل
الجهاز المحلً األقلٌمً للرقابة والمحاسبة فٌما ٌتعلق بموازناتها المحلٌة  ،أما ٌتعلق
بموازنة الدعم المركزي فإن من حق جهاز الرقابه اإلتحادي مراجعة وتدقٌق موازنة
الدعم المركزي
فً كل األحوال ٌ ،جب أن تخضع عملٌة التقسٌم واإللتحاق باإلقالٌم المزمع إنشاإها فً
إطار الدولة أإلتحادٌة بالموافقة الجمعٌة ألغلبٌة المشاركٌن فً المإتمر الوطنً الشامل
للحوار ولؤلستفتاء والقبول من قبل أغلبٌة مواطنً كل محافظة على حدة



د  :هوٌة الدولة اإلتحادٌة الٌمنٌة ومرجعٌتها التشرٌعٌة :
 األسبلم هو دٌن الدولة  ،والشرٌعة األسبلمٌة هً المصدر الرئٌسً للتشرٌع  ،وتحمً
الدولة حرٌة أداء الشعائر الدٌنٌة وحرمة دور العبادة لكل األدٌان السماوٌة
 جمهورٌة الٌمن اإلتحادٌة  ،هً دولة مدنٌة إتحادٌة فٌدرالٌة تتكون من مجموعة من
األقالٌم والمحافظات ٌوحدها نظام فٌدرالً ٌجمع وٌوازن بٌن النظام الرئاسً والنظام
البرلمانً ولها سلطات ثبلث مستقلة عن بعضها البعض  ،سلطة تشرٌعٌة تتكون من
غرفتٌن ( نٌابٌة وشوروٌة ) وسلطة تنفٌذٌة تتكون من الرئٌس والحكومة  ،وسلطة
قضائٌة ،وتتوازن بٌنها الصبلحٌات بصورة دقٌقة  ،وتتكون هذه السلطات على المستوى
المركزي وعلى مستوى األقالٌم والمحلٌات بصبلحٌات واضحة ومحددة
 اللغة العربٌة  ،هً اللغة الرسمٌة للدولة اإلتحادٌة الٌمنٌة

هـ  :األسس التً تقوم علٌها الدولة اإلتحادٌة الٌمنٌة :
أ ) األسس السٌاسٌة :
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الشعب هً المالك األساسً للسلطة ومصدرها الوحٌد  ،وٌمارسها بشكل مباشر عبر
اإلنتخابات والئلستفتاءات التً ٌشرفها علٌها القضاء لوحده بصورة كاملة  ،وٌمارسها
بشكل غٌر مباشر عبر الهٌئات المنتخبة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة على المستوى
المركزي واإلقلٌمً والمحلٌات
ٌقوم النظام السٌاسً على التعددٌة السٌاسٌة والحزبٌة  ،وذلك بهدف تداول السلطة
سلمٌا  ،وٌنظم القانون األحكام واإلجراءات الخاصة بتكوٌن األحزاب والتنظٌمات
السٌاسٌة  ،وممارسة النشاط السٌاسً  ،وٌنظم القانون أٌضا عملٌات اإلنتخابات و
اإلستفتاءات واألشراف علٌها قضائٌا  ،وٌحظر إستخدام المال العام والوظٌفة العامة ،
وأي إمكانٌات للدولة لمصلحة خاصة ألي حزب أو تنظٌم سٌاسً معٌن  ،وٌحظر أٌضا
إنشاء األحزاب السٌاسٌة على أساس دٌنً أو مذهبً أوسبللً .
تلتزم الدول بكل المواثٌق الدولٌة وقواعد القانون الدولً بمافٌها اإلعبلن العالمً لحقوق
اإلنسان وملحقاته ومواثٌق األمم المتحدة ومٌثاق جامعة الدول العربٌة وغٌرها من
المواثٌق
تلتزم الدولة بالحرٌات العامة وحقوق األنسان وحقوق الطفل والمرأة  ،وحرٌة الصحافة
واألعبلم  ،وحرٌة المعتقد وحرٌة الحصول على المعلومات  ،وحرٌة التظاهر واإلعتصام
وحرٌة التعبٌر عن الرأي بدون أي مسآلة األّ فٌما ٌتعلق باإلعتداء على حقوق الخرٌن ،
وٌفصل القضاء لوحده فً أي شكاوى حول تلك اإلعتداءات مع ضمان الحق فً
التعوٌض
تلتزم الدولة بالمساواة بٌن المواطنٌن فً الحقوق والواجبات  ،وتلتزم الدولة بإزالة أي
أسباب للتمٌٌز بٌن المواطنٌن بسبب اللون أو الجنس أو الدٌن أو العرق أو اللغه أو
اإلنتماء القبلً أو المهنً

ب ) األسس اإلقتصادٌة :
ٌ قوم اإلقتصاد فً الدولة أإلتحادٌة الفٌدرالٌة على حرٌة النشاط اإلقتصادي وفق إقتصاد
السوق  ،وتسعى الدولة لمراقبة وتحقٌق التوزازن بٌن مصالح الفئات اإلجتماعٌة
المختلفة بما ٌحقق العدالة فً توزٌع الثروة وٌحقق التوازن بٌن مصالح الفرد والمجتمع
 .وتشجع الدولة اإلبداع والمبادرات الفردٌة والخاصة والمشروعات اإلقتصادٌة الكبرى
 تضمن الدوله حرٌة حركة البضائع والتجارة واإلستثمار واألموال والبشر بٌن وفً كل
أقالٌم الدولة اإلتحادٌة بدون أي قٌود أو إستثناءات  ،وتشجع الدولة اإلستثمار الخاص
فً كل المجاالت بمافٌها مجاالت الخدمة العامة والممٌزة  ،وكل مجاالت إستكشاف
وتنمٌة الثروات الطبٌعٌة ومجاالت النقل البري والبحري والجوي .
 تشجع الدولة المنافسة المشروعة بٌن مختلف القطاعات اإلقتصادٌة لتقدٌم أفضل
الخدمات والمنتجات واألسعار للمستهلكٌن  ،وتضمن منع اإلحتكار ألي سلعة أو منتج ،
وتضمن منع التهرٌب والتدلٌس والتقلٌد وتسرب أي منتجات أو سلع فاسدة أو محظورة
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 ،كما تحمى البراءات واإلختراعات والحقوق الفكرٌة للمنتجٌن ،وٌحدد القانون األحكام
التً تنظم ذلك
تحمً الدولة الملكٌة واألموال الخاصة  ،والٌجوز التؤمٌم أو المصادرة أو أإلستمبلك
للمنفعه العامة االّ بموافقة المالك وبتعوٌض عادل أو من خبلل حكم قضائً بات ونهائً .
الثروات الطبٌعٌة بجمٌع أنواعها ومصادرها بمافٌها مصادر الطاقة الطبٌعٌة أكانت فً
باطن األرض أو فوقها أو فً المٌاه األقلٌمٌة أو فً اإلمتداد القاري أو فً المنطقة
اإلقتصادٌة الخالصة هً ملكا عاما للشعب فً كل األقالٌم  ،وتتولى الدولة نٌابة عن
الشعب تنظٌم إستغبللها وتنمٌتها  ،والٌجوز توقٌع اإلتفاقٌات بشؤن إستغبللها مع الغٌر الّ
بموافقة الهٌئات الدستورٌة المختصة فً كل أقلٌم وبمصادقة الهٌئة الدستورٌة األعلى
فً اإلتحاد  .وفً كل األحوال البد من أن ٌحدد القانون نسبة معٌنة من عائد تلك الثروة
المكتشفة أو المستغله لصالح اإلقلٌم التً تتبعه تلك الثروة بما ال ٌزٌد عن حاجته
التنموٌة
تشرف الدولة وتراقب عبر البنك المركزي  ،على كل الخدمات المالٌة والمصرفٌة
بمافٌها أسواق البورصة والصرف بما ٌضمن إستقرار العملة المحلٌة وحماٌة أموال
المودعٌن وٌنظم القانون األحكام الخاصة بذلك
ٌقوم التخطٌط المالً واإلقتصادي والتنموي على أساس من خطط تنموٌة وموازنات
سنوٌة أولعدة سنوات  ،تقر من قبل المإسسات الدستورٌة المختصة على مستوى
األقالٌم وعلى مستوى الدولة اإلتحادٌة  ،والٌجوز الخروج أو الصرف خارج عن هذه
الخطط والموازنات االًّّ بعد الموافقات المسبقة للهٌئات الدستورٌة المختصة
الٌجوز إنشاء الضرائب أو التكالٌف العامة األخرى االًّّ بقانون  ،وٌشترط أن تحقق تلك
الضرائب والتكالٌف العامة مصلحة المجتمع والعدالة بٌن المواطنٌن

ج ) األسس اإلجتماعٌة والحقوقٌة :
 تكفل الدولة تكافإ الفرص لجمٌع المواطنٌن سٌاسٌا وإقتصادٌا وأجتماعٌا وثقافٌا
 الخدمة المدنٌة والخدمة العسكرٌة والتؤهٌل العلمً والمهنً الداخلً والخارجً متاح
لكل المواطنون بدون إستثناء  ،وتتاح الفرص المتكافئه للجمٌع على أساس المنافسة
الشرٌفة إستنادا على المعاٌٌر والشروط التً ٌحددها القانون  ،وٌكون لهذه الخدمات
مجالس مستقله تشرف على ضمان إداء هذه الخدمات بؤفضل وأرقى المعاٌٌر المهنٌة
 القضاء منظومة مستقلة مالٌا وإدارٌا وقضائٌا  ،وهً سلطة موازٌة للسلطتٌن التنفٌذٌة
والتشرٌعٌة ،وٌشرف علٌها مجلس قضاء أعلى ٌتم إنتخابه من بٌن القضاة لجال
زمنٌة محددة  ،وٌتم التجدٌد وفقا لما ٌحدده القانون  .وٌنشاء مجلس القضاء األعلى
محكمة دستورٌة علٌا تتولى الفصل بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً حالة الخبلف
بٌنهما أو فً حالة الطعن فً عدم دستورٌة أي من القوانٌن أو أي من اإلجراءات التً
تتخذها أي من السلطتٌن
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األعبلم منظومة مستقله ٌ ،جب أن التخضع لمإسسات الدولة ،وٌجب تحوٌل المإسسات
األعبلمٌة الرسمٌة  ،الى مإسسات عامة ٌتملك فٌهاالعاملون نسبة من أسهم هذه
المإسسات  ،وٌترك الباقً للمساهمة العامة أو الخاصة  ،وٌشرف على األعبلم مجلس
أعبلمً أعلى مستقل تكون مهمته التنظٌم المهنً والفنً وٌجب أن ٌتاح لوسائل األعبلم
المختلفة حق الحصول على المعلومة بدون أي تررد أو تلكإ
تهتم الدولة بإنشاء بنٌة تحتٌة قوٌة وتكفل تنمٌتها بإستمرار لتلبٌة الطلب واإلحتٌاج قبل
حدوثه  ،ألنها الضمان الوحٌد لتدفق اإلستثمارات والتنمٌةالشاملة
تهتم الدولة إهتماما قصٌا بالتعلٌم وتسعى لتطوٌره بإستمرارلٌواكب العصر ،بإعتباره
مفتاحا اساسٌا للتنمٌة البشرٌة التً هً عماد التنمٌة الشاملة
فصل الدولة عن القبٌلة  ،وعدم السماح للقبٌلة بالتدخل فً شؤن الدولة بؤي شكل من
األشكال  ،وإحتكام القبٌلة وأفرادها ومشائخها للقانون فً كل ماٌعتمل من مشاكل
وخبلفات أكان بٌن القبائل أوبٌن أي من أفراد القبٌلة أو الدولة أو بٌن القبٌلة وآخرٌن
المال العام محرما اإلستٌبلء علٌه أو التحاٌل علٌه أو اإلستئار به لمصلحة شخصٌة أو
منفعه خاصة وٌجرم هذاالفعل بؤقصى العقوبات فً القانون .
الٌجوز الجمع بٌن ممارسة التجارة والنشاط اإلقتصادي أو المالً الخاص وتولً أي
مناصب حكومٌة تنفٌذٌة
ضمان عدم تدخل الجٌش واألمن والقضاء فً العمل السٌاسً أو الحزبً  ،والتخلً
نهائٌا عن عسكرة المدن  ،وإعادة تموضع وإنتشار القوات المسلحة فً المواقع التً
ٌتطلبها حماٌة الطن ومع التهرٌب

( وتوجد وثٌقة مستقلة عن هذه الرإٌة  ،حول المكونات الرئٌسة لمشروع دستور الدولة
اإلتحادٌة الفٌدرالٌة المرجوة  ،من إعداد كاتب هذه الرإٌة  ،فٌها المزٌد من التفاصٌل عن
مكونات مشروع الدستور )
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