بسم اهلل الرمحن الرحيم

جذور القضٌة الجنوبٌة
رؤٌة مقدمة

من
التجمع اليمني لإلصالح

إلى
فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني

منذ ثالثٌنٌات القرن المنصرم والٌمنٌون ٌناضلون وٌقدمون التضحيٌات الجاحام
وقوافل الشهداء من أجل إقامة الدولة الوطنٌة التً تجاد إرادتهم اليرة وتعبحر
عن ذاتٌتهم وهوٌتهم الوطنٌة الجامعة  ...وتشاد على قاعحدة المواطنحة المتاحاوٌة
والنظام الالمركزي واٌادة القانون.
ولقد مثل انتصار الثورة الٌمنٌة (ابتمبر وأكتوبر) وإقامة النظام الجمهوري فحً
الشححطر الشححمالً وتيقٌححا ااححتقالل الشححطر الجنححوبً وتويٌححده وإقامححة النظححام
الجمهوري فٌه الخطوة األولى التً فتيت الطرٌا أمام إنضاج وااتكمال أهحم
أهححداو ومبححادث الثححورة الٌمنٌححة وتطلعححات الشححع الٌمنححً فححً تيقٌححا ويدتححه
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وإقامححة دولتححه الوطنٌححة اليدٌثححة علححى خطححى النعتححاا مححن مخل ححات الاححتعمار
وموروثات الاتبداد ويكم ال رد ومركزٌة نظام الغلبة العصبوي.
وبالرغم من ااتمرار يالة التشطٌر وتعثر الخطى الويدوٌة خالل محا ٌزٌحد عحن
عقححدٌن فقححد ظححل المشححروي الويححدوي هححدفا تاححعى لتيقٌقححه كافححة أطححراو وقححو
العمل الاٌااً الوطنً وقحدمت فحً احبٌله الكثٌحر محن التضحيٌات بحل وتيحت
ذرائعه وقعت العدٌد من اليرو الداخلٌة والشطرٌة وبهذا الصدد نر لزامحا
علٌنححا أن نشححٌر وبكححل إنصححاو إلححى أن ت اعححل أبنححاء الجنححو م ح قضححٌة الويححدة
الٌمنٌححة وتضححيٌاتهم فححً اححبٌل تيقٌقهححا كححان أكبححر بكثٌححر مححن ت اعححل وتضححيٌات
إخوانهم أبناء الشمال احواء علحى الماحتو الشحعبً أو الراحمً فمحن ذا ٌمكنحه
تجاهل الدور البناء للجبهة القومٌة فً تويٌحد الجنحو ووضح القضحٌة الجنوبٌحة
فً إطارها الوطنً .
لقد تواصلت جهود ونضالت الٌمنٌٌن فً جنو الوطن وشماله لتيقٌحا الويحدة
الٌمنٌة يتى أشرا صباح ٌوم  /22ماٌو1990/م بويحدة احلمٌة مثحل طابعهحا
الالمً الذي قامت علٌه بداٌة تارٌخ ٌمنً جدٌد ٌرفض ااتخدام العنو لتيقٌحا
األهداو الاٌااٌة أو فً العمل الوطنً كما وفرت ـ بما يملته من مضحامٌن
وطنٌة ودٌمقراطٌة ـ الظروو والمناخات المالئمة لـ :
 إنهاء يالحة التجزئحة والتمحزا وتجحاوز كحل أشحكال التمحاٌزات العصحبوٌة
ونزعححات الاححتعالءال والاححت راد بالاححلطة والا حتيواذ علححى الثححروة
التححً كانححت تجححد فححً ظححروو التجزئححة والتمححزا مناخححات منااححبة للنمححو
والهٌمنة على محا عحداها محن أشحكال اليكحم الحدٌمقراطً الشحورو التحً
يلحححم بهحححا الٌمنٌحححون وناضحححلوا وضحححيوا فحححً احححبٌل تيقٌقهحححا بالغحححالً
والرخٌص.
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 فتح آفاا الماتقبل لتيقٌا أهداو الثورة الٌمنٌة وفحً مقحدمتها بنحاء الدولحة
الوطنٌة كإطار ناظم لعموم الٌمنٌٌن ٌضمن يقوقهم وٌصون كرامتهم
ولٌات كٌانا من صال عنهم أو فً مواجهتهم
ولهذا فقد اقترنت بالتعددٌة الاٌااٌة واليزبٌحة وتحداول الاحلطة عبحر انتخابحات
يرة ونزٌهحة كشحروط موضحوعٌة لبحد منهحا لتعزٌحز ماحار بنحاء الدولحة الوطنٌحة
العصححرٌة والتححً لححم ٌكححن مححن الممكححن بناؤهححا فححً ظححل يالححة العنححو والتمححزا
ونزعات الت رد والاتئثار بالالطة والثروة والقرار .
وقد تطل الٌمنٌون واتاعت آمالهم بتيوٌل تلكم المضحامٌن الوطنٌحة الدٌمقراطٌحة
إلى عقد اجتماعً جدٌد ٌصوغ ياضر وماحتقبل الحبالد باتجحاه تيقٌحا الزدهحار
والتقدم المنشود.
غٌر أن األمحور أخحذت لفاحو الشحدٌد ماحارا آخحر فت جحرت األزمحة فحً نهاٌحة
1993م ثم اشتعلت الير فً صٌو1994م وعقبهحا تحم النقضحاض علحى
مضامٌن الشراكة الوطنٌة والمشحروي الحدٌمقراطً الولٌحد القحائم علحى التعددٌحة
الاٌااححٌة واليزبٌححة فاناححدت آفححاا األمححل الححذي كانححت قححد ان تيححت وااححعة أمححام
الٌمنٌٌن ٌوم 22ماٌو 1990م.
يٌ ح أدارت الاححلطة ظهرهححا ألا ح التعددٌححة الاٌااححٌة واليزبٌححة ومرتكححزات
الشراكة الوطنٌة التحً قامحت علٌهحا الويحدة الاحلمٌة فحً  22محن محاٌو 1990م
وأصحرت علححى التعامححل بخ حة وتعححال مح أوضححاي وتيحدٌات مححا بعححد يححر 94م
التحً تبنتهحا
وبخاصة م مطل إزالة آثحار اليحر وبلاحمة جرايحات الجنحو
ونححادت بهححا العدٌححد مححن القححو الاٌااححٌة والشححعبٌة بمححا فححً ذلح التجمح الٌمنححً
لإلصالح يٌح طالح محؤتمره العحام األول (الحدورة األولحى) فحً بٌانحه الختحامً
الصححادر ٌححوم  24مححن اححبتمبر 1994م اليكومححة (لمعالجححة آثححار اليححر وإزالححة
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مخل اتهحححا وتعمٌحححر المنحححاطا المتضحححررة) و (الهتمحححام بالميافظحححات الجنوبٌحححة
وإعطائها األولوٌة فً المشارٌ والخدمات . )...
لكن الذي يصل هو العك تماما يٌ تم إطالا ٌد ال ااد والعب فً عموم
الححبالد وشححٌئا فشححٌئا ااححتعادت الاححلطة ال ردٌححة ـ ح وبصححورة ممنهجححة ـ ح هٌمنتهححا
الاحححتبدادٌة ماحححتدعٌة محححورو األزمحححة التارٌخٌحححة بكحححل مكوناتهحححا العصحححبوٌة
ونزعاتهحححا الاحححتعالئقٌة اةقصحححائٌة وااحححتبدال مشحححروي بنحححاء الدولحححة الوطنٌحححة
المؤااححٌة باححلطة فححرد اكت ححت بيشححد عناصححر الدولححة خححارج نظامهححا المؤااححً
لتأمٌن وظٌ ة تاحلطٌة تتجحه بجانح منهحا نيحو إعاقحة بنحاء الدولحة وتتجحه بحالجزء
اآلخحر نيححو يماٌحة الاححلطة العائلٌحة فححً عملٌتحٌن تلتقٌححان معحا فححً المجحر الححذي
ٌ ضححً إلححى نتٌجححة وايححدة وهححً مواصححلة تكححرٌ شخصححنة الدولححة والاححلطة
والنظام وتشوٌه الحوعً الحوطنً تجحاه م هحوم الدولحة ووظائ هحا وتحدمٌر النظحام
الاٌااً التعددي وضر المشروي الدٌمقراطً ومقومات اليٌاة المدنٌة.
إن الالطة التً ان ردت باليكم بعد الير وأضيت ـح للمحرة األولحى منحذ مئحات
الانٌن ـ ماؤولة عن الٌمن كله قحد فشحلت فحً إدارة مشحروي الويحدة ويولتحه
محن مشححروي وطنححً دٌمقراطحً إلححى مشححروي عحائلً عصححبوي أطححاح بالشححراكة
الوطنٌة وكر الاتئثار بالالطة والثروة وفشلت فً أن تكون عنحد ماحتو
التيحدي الحوطنً فحً مواجهحة المشحاكل الماتعصحٌة التحً ورثتهحا دولحة الويححدة
عن مريلة التجزئة أوالتً نتجت عن ال ترة النتقالٌة أو تل التً نجمت عحن
وخححروج الشححرٌ الثححانً فححً ات ححاا الويححدة (اليححز الشححتراكً) مححن
اليححر
الاححلطة بححل أنهححا بححدل مححن ذلح قامححت بتاححرٌح اآللو مححن المححوظ ٌن المححدنٌٌن
دون مراعحححاة لليحححد األدنحححى محححن يقحححوقهم
والعاحححكرٌٌن محححن أبنحححاء الجنحححو
المشححروعة وجححر خصخصححة مؤااححات القطححاي العححام مححن خححالل عملٌححة نهح
وااعة كان المتن ذون هم المات ٌد الويٌد منها وقذو بالعحاملٌن فٌهحا إلحى احوا
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البطالة بدون يقوا وبالمثل طرد ال اليون محن أراضحٌهم وصحودرت محزاري
الدولة وأعٌد توزٌعها على ي نة من المتن ذٌن ونهبت أراضحً الدولحة لصحالح
فئحححة صحححغٌرة محححن كبحححار المتن حححذٌن وعلحححى ياحححا اليتٌاجحححات الاحححتثمارٌة
والاححكنٌة فححً يححٌن كححان مواطنححو الميافظححات الجنوبٌححة الماححتبعد األكبححر فٌهححا
وتجححاوز األمححر ذل ح إلححى نه ح أراضححً وممتلكححات خاصححة ألعححداد كبٌححرة مححن
المواطنٌن.
وبذل نالت الميافظات الجنوبٌة النصحٌ األوفحر محن تلكحم الاٌااحات التدمٌرٌحة
التححً انتهجهححا النظححام بصححورة أفضححت إلححى تكححرٌ نزعححة الهٌمنححة واةقصححاء
وإعححادة قولبححة األوضححاي فححً الجنححو وكأنححه مجححرد جغرافٌححا بححال تححارٌخ وبححال
خصائص اٌااٌة واقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة نشأت وتبلورت فً فضحاء
الهوٌة الٌمنٌة على مد فترات زمنٌة طوٌلة .
وفي مجرى هذه األزمة وتداعياتها نشأت حالة غليان جماهيرية غير مسببوةة
في المحافظات الجنوبية  ،فتبلبور هبذا اليليبان فبي حبراس سياسبي واجتمباعي،
راح يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية ،كرد فعل طبيعي لفشل السلطة فبي
أن تؤسب لحيبباة سياسببية واةتصببادية تببوفر الحبد األدنببى مببن الشببعور باألمببان
واالسبببتقرار والعدالبببة لمواطنيهبببا  ،وخاصبببة فبببي المحافظبببات الجنوبيبببة البببذين
فاجببأهذ ذلببس المسببتوى مببن العب ب والفسبباد بتلببس الدرجببة الفاحشببة ،و وبتلببس
الصببور المسببتحدثة مثببل مببنن متنفببذين مسبباحات كبيببرة جببدا مببن األراضببي،
واالمتيازات في التجارة والصناعة فبي الوةبت البذا كبان معظبذ أبنباو الجنبو
عاجزين عن العمل في هذه المجاالت بفعل سنوات المعتمدة على القطباع العباذ
 ،وعاجزين كذلس عن الحصول على مسكن الئبق بهبذ  ،وةبد وفبرت ممارسبات
الفسبباد هببذه بيئببة خصبببة بثببارة غض ب الشببارع الجنببوبي وتنامببت المشبباعر
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واألحاسي

بتعذر التعايش مع أولئكذ الذين نهببوا ثبروة الجنبو واسبتباحوها
ألنفسهذ وأبنائهذ تحت أا سقف.

مححرة أخححر أصححمت الاححلطة آذانهححا عححن رؤ ومقتريححات اللقححاء المشححتر فححً
المعالجححة الوطنٌححة لهححذه األوضححاي ورايححت تعمححل علححى طرٌقتهححا فححً معالجححة
وايتواء األزمة تارة عبر أاالٌ توزٌ الهبات واألموال وشحراء الاحكوت أو
عبححر ااححتخدام العنححو وإطححالا الرصححاص اليححً والاححجن والماليقححات التعاح ٌة
فلم ٌؤد ذل إل إلحى المزٌحد محن التحأجٌ
لقم ذل اليرا الالمً تارة أخر
والتعقٌدات.
لقد عبرت أيحزا اللقحاء المشحتر عحن تضحامنها ووقوفهحا إلحى جانح اليحرا
الالمً ورفضها لمماراات القم والتضٌٌا وكمثال على ذلح نعٌحد علحٌكم
بعض ما جاء فً البٌان الختحامً للمحؤتمر العحام الرابح لإلصحالح الحدورة الثانٌحة
الصادر ٌوم 20091/03/12م والذي أكد فٌه علحى (أن التعحاطً مح المطالح
اليقوقٌححة والاٌااححٌة مححن منظححور أمنححً وقم ح ال عالٌححات الاححلمٌة لححن ٌيححل جححذر
المشححكلة بححل اححٌعزز مححن خٌححارات أخححر وماححارات تضححر بالويححدة الوطنٌححة
والاححالم الجتمححاعً وأهححا بححالمجتم الٌمنححً بكححل قححواه ومكوناتححه الاٌااححٌة
والجتماعٌة ومنظماته المدنٌة وعلمائه وم كرٌه ومثق ٌه ورجاله وناائه وشحبابه
وشٌوخه على مغادرة يالة الالبٌة والت رج وتيمل ماؤولٌتهم الوطنٌة والتنحادي
لطرح ودرااة اليلول والمعالجات الجادة متخحذٌن محن القضحٌة الجنوبٌحة محدخال
لإلصالح الاٌااً والوطنً الشامل كما يٌا كافة ال عالٌات الاٌااحٌة والشحعبٌة
المنضحححوٌة تيحححت مكونحححات اليحححرا الاحححلمً معتبحححرا القضحححٌة الجنوبٌحححة قضحححٌة
اٌااٌة يقوقٌة مطلبٌة وتمثل أبرز مظاهر األزمة الوطنٌحة التحً تعٌشحها الحبالد
وهً مدخل صيٌح والٌم لإلصالح الاٌااً والوطنً الشحامل مطالبحا الاحلطة
بالعتراو بهذه القضٌة كقضٌة اٌااٌة وعدم التعحالً علٌهحا والكحو عحن قمح
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نشطائها وفعالٌاتها وعدم عاكرة اليٌاة المدنٌة والتيقٌا م كحل المتاحببٌن فحً
قم ح ال عالٌححات وقتححل وجححرح األبرٌححاء مححن المححواطنٌن وإعححادة كافححة الماححريٌن
قارا من مدنٌٌن وعاكرٌٌن إلى أعمالهم)
فً نهاٌة هذه المقدمة الاتعراضٌة نر لزاما علٌنا التنوٌه إلى ما ٌلً :ـ
 إن اليدٌ عحن جحذر القضحٌة الجنوبٌحة ل ٌعنحً بيحال محن األيحوال إدانحة
طححرو اٌااححً أو اجتمححاعً أو مياكمححة هححذه ال تححرة التارٌخٌححة أو تلحح
فالبيح عححن وفححً تلح الجححذور إنمححا ٌهححدو إلححى تاححهٌل وصححولنا ك رٌححا
وايد إلى التوافا على تشخٌص صحيٌح لهحذه الهامحة والمركزٌحة تمهٌحدا
لالت ححاا علححى المعالجححات واليلححول للقضححٌة الجنوبٌححة بأبعادهححا اليقوقٌححة
والاٌااحححٌة يحححال عحححادل وشحححامال ٌضححح الجنحححو فحححً مكانحححه الحححوطنً
الطبٌعححً كطححرو فححً المعادلححة الوطنٌححة وكشححرٌ يقٌقححً فححً الاححلطة
والثروة.
 وجحححود التححححرابط العمٌححححا بححححٌن جحححذر القضححححٌة الجنوبٌححححة وبححححٌن ميتواهححححا
ومظاهرهححا ولححن ٌاححتوفً هححذا الجانح يقححه مححن الوضححوح فححً مختلححو
البعححاد إل عنححد اليححدٌ عححن ميتححو ومظححاهر القضححٌة الجنححوبً بكححل
أبعادها والذي اٌتم طرح وجهة نظر التجمح الٌمنحً لإلصحالح ورؤٌتحه
لهذا الجان عند تقدٌم ورقتنا فً هذا الميور.
بعححد هححذا الاححتعراض المجمححل والمححوجز والمتضححمن وإن بصححورة غٌححر م قححرة
للعدٌد من األبعاد التً تم تيدٌدها فحً خطحة العمحل احوو نشحٌر وبإٌجحاز شحدٌد
الى اهم وابرز األبعاد لجذور القضٌة الجنوبٌة:ـ
 .1إن اليدٌ عن البعد الاٌااً لجذر القضٌة الجنوبٌة اٌقود بالضرورة الى
فترة تارٌخٌة اابقه لقٌام دولة الويدة وتيدٌدا الى فترة الاتقالل فرغم
تمكن اليركة الوطنٌة فً الجنو من خلا كٌان وهوٌة وطنٌة جامعة
كنجاح ٌيا لها وتمكن اليركة الوطنٌة فً الشمال من دير فلول
الملكٌٌن وتثبٌت النظام الجمهوري إل أن ما ل ٌمكن إغ اله أو تجاهله أن
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النظامٌن قد اخ قا فً بناء الدولة التً تاتوع فً هٌكلها مختلو القو
الجتماعٌة بيٌ تيصل كل منها على دورها ومشاركتها فً الالطة
وفً عملٌة اتخاذ القرار الاٌااً بتلقائٌة ودونما عنو وقد أد هذا
الخ اا و غٌا التجربة الاٌااٌة الناضجة لد النظامٌن الاٌااٌٌن فً
الشمال وفً الجنو وما رافا تجربتهم العملٌة فً ادارة الدولة من تغٌٌ
لقٌم الدٌمقراطٌة ومنظومة اليقوا واليرٌات عكات ن اها فً ال شل
الذرٌ خالل ال ترة النتقالٌة فً بناء الدولة الوطنٌة المجادة لمضامٌن
ويدة  /22ماٌو1990/م الالمٌة جراء غٌا الشراكة الوطنٌة الالزمة لبنا
كتلة تارٌخٌة تراً المدامٌ الالزمة ةقامة الدولة وتشٌٌد بنٌانها المؤااً
بصورة تتكامل فٌه أركان الالمركزٌة وأركان الدٌمقراطٌة التعددٌة
واللتان تشكالن أهم أا ومقومات بناء الدولة المدنٌة اليدٌثة.
 .2ااهمت تعقٌدات المشهد الاٌااً فً الجنو فً نشوء دورات من العنو
كان لها تداعٌاتها التً أثرت بشكل مباشر فً بروز القضٌة الجنوبٌة يٌ
فتيت عملٌة القصاء وااتجرار صراعات الماضً وتغٌٌ المصالية
الوطنٌة إلى الخ اا فً ترتٌ البٌت الجنوبً من الداخل عشٌة اةعالن
عن قٌام الجمهورٌة الٌمنٌة األمر الذي فتح البا مشرعا أمام توظٌو هذه
اليالة من التشظً فً:ـ
 اضعاو الشراكة الوطنٌة للطرو الجنوبً خالل ال ترة ما بٌن
1994-90م.
 تقوٌضها بشكل كامل فً فترة ما بعد 1994م يٌ تيول
الجمٌ من شركاء إلى موظ ٌن .
 .3تتمثححل أهححم عناصححر البعححد القتصححادي لجححذر القضححٌة الجنوبٌححة بعححدم مراعححاة
طبٌعة التجربة القتصادٌة فً الجنو والتً كان من أبرز اماتها:
أ .إدارة الدولححة للقطححاي القتصححادي وغٌححا أي وجححود للقطححاي الخححاص أد
بدوره إلى عدم تراكم قاعدة رأاحمالٌة قحادرة علحى المنافاحة فحً اليصحول
على فرص ااحتثمارٌة وبمحا ٌيقحا العدالحة فحً ال حرص التحً خلقتهحا دولحة
الويدة
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 .كانححت الدولححة فححً الجنححو هححً الكافححل الاااححً لخلححا فححرص العمححل
عبر القطاي العام وهً التً تتك ل بتوفٌر ايتٌاجحات النحا الاااحٌة
وتيدٌد ااعارها بصورة تتناا مح دخحولهم األمحر الحذي ضحاعو
من اآلثار الكارثٌة للاٌااحة التحً انتهجتهحا الاحلطة فبحدل محن أن تقحوم
بتوفٌر المصالح والخدمات التً تطلح المواطنحون إلحى نٌلهحا فحً ظحل
دولة الويدة رايت تضر شبكة تل المصالح التحً اعتحاد مواطنحو
الميافظات الجنوبٌة على قٌام الدولة بتوفٌرها لشحرائح وااحعة محنهم
وتراجعححت الكثٌححر مححن الخححدمات التححً كححانوا ٌيصححلون علٌهححا وأهححٌن
تحححرا المحححواطنٌن الجنحححوبٌٌن ورمحححوزهم عمحححداال وطماحححت المعحححالم
المجادة لشراكتهم فً الويحدة كجحزء رئٌاحً محن شحراكتهم الوطنٌحةال
وتيولت الويحدة محن قضحٌة وطنٌحة نبٌلحة ربطحوا أيالمهحم وتطلعحاتهم
بها إلى تهمة ٌومٌة تاليا الكثٌرٌن منهم فً يلهم وتريالهم بٌنما لحم
ٌتوقححو اةعححالم الراححمً عححن ااححتخدامها كواححٌلة لتوجٌححه اةهانححات
ومماراة القتل المعنوي ضد المواطنٌن فً الجنو بدون ااتثناء.
ج .غٌححا ال اححاد المححالً يٌ ح لححم ٌعححرو الجنححو بححروز ظححاهرة ال اححاد
المحالً بشحكل واضحح للعٌححان باحب طبٌعحة النظحام الداري وصححرامة
الجراءات الرقابٌة فً القطاي اليكومً المر الحذي جعحل لاحت يال
ظاهرة ال ااد بعد قٌحام دولحة الويحدة اثحار احلبٌة علحى المحواطنٌن فحً
الميافظات الجنوبٌة والذي كان من ابرز مظاهره:
 مححنح العقححود والمتٌححازات للمتن ححذٌن والمقححربٌن وخصوصححا
فً القطاعات الن طٌة
 صحححرو الراض للمتن حححذٌن والمحححوالٌن بيجحححة دعحححم اقامحححة
المشارٌ الاتثمارٌة
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ختام أٌها الخوة واألخوات رئااة وأعضاء فرٌا القضٌة الجنوبٌة فً مؤتمر اليوار
الوطنً نأمل أن نكون قد أاهمنا فً إجالء الرؤٌة عن بعض أبعاد جذور القضٌة
الجنوبٌة آملٌن ع وكم وص يكم عن أي خلل أو تقصٌر .
وفقنا هللا جمٌعا لما ٌيبه وٌرضاه
والاالم علٌكم وريمة هللا وبركاته
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