
بية  لجنو ا للقضية 
ن:  بُ��ع��دا كمصطلح 
فلسفي  ل��غ��وي  األول 
يرتبط بكلمة »قضية« 
أو  أي مسألة فيها ت��ن��ازع 
موضوع للبرهنة أي أنها - 
من حيث المبدأ- ليست محل 
اتفاق، فهي مفهوم إشكالي.. 
والبعد الثاني جغرافي سياسي 
ي��رت��ب��ط ب��م��ف��ه��وم النعت 
الواصف لهذه القضية كونها 
»جنوبية« أي شطرية وهو 
أم��ر يفارق الحالة الوطنية 
من  ليمن  ا عليه  ر  ص��ا لما 
ناحية ويفارق طبيعة القضية 
بأوجه تمظهراتها في أجزاء 
أخ��رى من اليمن.. ومن هنا 
ف��إن مجمل دالل��ة مصطلح 
»القضية الجنوبية« ينطوي 
على طابع »إشكالي« ال يخفى 

على المختصين المدققين.
لكن لنقل إن بعض األدبيات 
السياسية التي تستعمل هذا 
المصطلح تشير به إلى حالة 
لتي  ا لمختلفة  ا عيات  لتدا ا
نتجت عن الصراع السياسي 
في اليمن منذ االستقالل أو 
ربما قبل ذلك، مرورًا باندماج 
شطري اليمن في كيان موحّد 
انتهاًء إلى اآلن.. وهذا تعريف 
مؤقت يمكن أن يُعاد النظر 
فيه بعد فهم الجذور التاريخية 
لنشأة هذه القضية ومسار 
تحوالتها وتبدالتها والتوصل 

إلى كيفية معالجتها.

قدّم المؤتمر الشعبي العام إلى فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر  
الحوار الوطني الشامل رؤيته حول جذور القضية الجنوبية في إطار الرؤى 

التي تقدم من المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
وأك��دت  الرؤية المكونة من 4 محاور  إن جذور القضية الجنوبية تعود إلى 
عام 1967 باعتباره عامًا مفصليًا في تاريخ اليمن وفي تاريخ الجنوب على وجه 

الخصوص.
واعتبرت الرؤية أن مرحلة ما قبل الوحدة في الشطرين »السابقين« متشابهه 
ومتشابكة من وجوه عدة منها أن هناك تشابه جزئي في الصراع الدموي على 
السلطة وما يترتب عليه من موجات العنف والتشريد واالعتقال واإلقصاء والمالحقة 

للخصوم السياسيين وضيق رحابة التسامح والصفح السياسي، كما أن التدخالت 
األجنبية أّثرت في استعمال األرض اليمنية لتحقيق مكاسب سياسية وثقافية معينة 

»الحرب البادرة«.
وش��دّدت الرؤية على أن دورات العنف في اليمن قد بادلت مواقع األطراف 
المتورطة في هذه الدورات بحيث يصعب اتهام طرف وتبرئة طرف آخر. وبالتالي ال 
يمكن أن يدّعي أي طرف بأنه براء مما أصاب البالد من وابل النزاع ودورات الصراع.

»الميثاق« تنشر نص رؤية المؤتمر لجذور للقضية الجنوبية.. نظرًا لرؤيتها..
رؤية مختصرة عن جذور القضية الجنوبية مقدمة من المؤتمر الشعبي العام 

لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل..

»الميثاق« تنشر رؤية المؤتمـــــــر في جذور القضية الجنوبية
االثنين : 29 / 4 / 2013م 
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تعريف

جذور القضيــــــــــــــــــة قبل الوحدة

مقدمة
تفكيك  ن  أ ش���ك  ال 
محور القضية الجنوبية 
إلى مكونات أربع هي: 
ال��ج��ذور، والمحتوى، 
والحلول ، والضمانات 
منهجي  تفكيك  ه��و 
ال��غ��اي��ة م��ن��ه التعمق 
القضية في  ف��ي فهم 
ات���ج���اه���ات أص��ول��ه��ا 
وح��اض��ره��ا ومستقبل 
حلها. وه��و تفكيك ال 
يمنع الترابط بين هذه 
المكونات نشأة ومسارًا 
ومآاًل. لكنه يساعد على 
لها  يجي  ر لتد ا لفهم  ا
لتوصل  ا م��ن  ويُمّكن 
إل��ى حل نهائي يرتكز 
على معطيات التاريخ 

والواقع.
وسوف نحاول في هذه 
ال��ورق��ة أن نقف فقط 
عند مكون »ال��ج��ذور« 
أي أنها مقاربة تاريخية 
تَـ��تَـغَيّ الفهم العميق 
لما م��رت ب��ه القضية 
الجنوبية من تحوالت 
ان��ط��الق��ا م��ن محطة 
تكن  ل��م  ن  إ  - مهمة 
األق���دم- فإنها األب��رز 
واألهم . وال يمكن فهم 

ه��ذه القضية وكذلك 
حلها إال بفهم عالقتها 
ب��ال��ق��ض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
اليمنية برمتها، ذلك أن 
القضية الجنوبية يجب 
إليها كمسار  أن ينظر 
ت��اري��خ��ي م��ت��ج��ذر في 
إطار القضية الوطنية، 
الغاية من هذه النظرة 
المحايد،  هي العرض 
وال��وص��ف المجرد عن 
األح��ك��ام وذل���ك حتى 
لى  إ صل  لتو ا يتسنى 
حلول مستقبلية تتجاوز 
المماحكات والتجاذبات 

المتبادلة.
وسوف نركز على فهم 
ثم   ، اًل و أ لمصطلح  ا
نستعرض التحوالت التي 
منذ  لقضية  ا حبت  صا
لحظة االستقالل حتى 
اآلن ثانيًا، وهي تحوالت 
محطتين:  ف��ي  ترصد 
م��ا ق��ب��ل ال��وح��دة وم��ا 
بعدها؛ ألن الحديث هنا 
يمس الجذور.. ونختم 
باستخالص عام ألهم 
ما يمكن أن تخبرنا به 
التجربة التاريخية عن 

هذه القضية.

كل قضية ال بد لها من نقطة »حرجة« أي نقطة 
تكون فيصاًل بين اإلرهاصاتِ األولية التي شكلت 
خميرتَها ولحظة الطفرة التي أفضت إلى حالة 
المالحظة البَ�يّـِـنَـة لها.. وفي تقديرنا أنه يجب 
البحث عن جذور هذه المشكلة في فترة زمنية 
أقدم تعود ربما إلى الحقبة االستعمارية وما صاحبها 
من ضعف تشكل الدولة الوطنية مما أفضى إلى انعدام 
تراكم الخبرة التاريخية في إداراة دولة موحدة مركبة 
ومعقدة واسعة األط��راف.. ولكن حتى ال نلقي اللوم 
على الغير لنحدد لحظة تاريخية معينة أقرب من ذلك 
وقع في نطاق تاريخ اليمن المعاصر.. نقطة نجعلها 
منطلقًا يكون أقرب إلى فهم أجيال هذا الزمن وإلى 
مشاركات نخبهم السياسية فيه.. وحتى ال نقع بما 
يسميه الفالسفة ب�«الدور« فيما يخص الفترة هنا، فإن 
ل أن تتحدد إما  األحسن هو اختيار فترة معاصرة يَُفضَّ

بالعودة إلى لحظة انطالق الثورة 
اليمنية سبتمبر واكتوبر 1962-
1963م، واألفضل أن نعود إلى 
ما هو أقرب من ذلك وليكن عام 
1967م باعتباره عامًا مفصليًا في 
تاريخ اليمن وفي تاريخ الجنوب 

على وجه الخصوص.
وهناك أسباب وجيهة تحمل على 
النظر في عام 1967م كنقطة 
فاصلة في تاريخ الدولة اليمنية 
المعاصرة، حيث يصادف هذا العام 
تحوالت سياسية مهمة في شطري 
اليمن: ففي5 نوفمبر 1967م 
حدث في الشمال تحول سياسي 

أفضى إلى تشكل نمط في الحكم مختلف نشأ عنه صراع 
من نوع آخر غير الصراع مع الملكيين، أي نشأ صراع 
في كنف الجمهورية نفسها بين الفصائل المشاركة 
في الثورة المدافعة عن الجمهورية. وفي نهاية الشهر 
نفسه )30 نوفمبر1967م( استقل الشطر الجنوبي من 

الوطن عن االستعمار ونشأ صراع بين أطراف الكفاح 
التي ناضلت معا أو بالتوازي، من أجل االستقالل وانفرد 
طرف هو »الجبهة القومية« وُأْقصِيَ طرف آخر فعال 
هو »جبهة التحرير« رغم الفضل المشترك الذي قدمه 
الطرفان من أجل التحرير واالستقالل. وفوز طرف ما 
على آخر أفضى إلى نوع من التشريد واالنتهاك للحقوق 
بدرجة أو بأخرى بتهم »العمالة« و«التبعية« وغيرهما. 
وترتب على ذلك نزوح عدد من قيادات الطرف المغلوب 
إل��ى الشطر الشمالي آن��ذاك، 
وهو ما نشأ عنة ن��واة ص��راع ال 
ت��زال بعض آث��اره تتردد فيما 
ترتب عليه من تبعات سياسية 
عن  لتعبير  وا  . يديولوجية. وأ
هذا الصراع ما زال يُْكتَب عنه 
حتى اآلن وم��ازال بعض رجاله 
السياسة  موجودين بيننا في 

والثقافة واالقتصاد.
ل  وعام 1967م هو عام تشكُّ
الدولة اليمنية المعاصرة ألن 
الحرب  نهاية  ل��ش��م��ال شهد  ا
األه��ل��ي��ة ون��ج��ح��ت األط����راف 
السياسية المتحاربة في إب��رام المصالحة الوطنية 
بينها، وخَّفت وطأة التدخل الخارجي. والجنوب شهد 
هزيمة االستعمار وجالءه عنه كليا وبدأ توحيد مكوناته 
السياسية المتعددة.. كما يمكن اعتبار العام 1967م هو 
ل الدولة الشطرية واالعتراف بها دوليًا.. وهو  عام تشكُّ

عام للصراع الداخلي في كل شطر على حدة.. ونقطة 
لصراع الحق بين الشطرين بمسوح أيديولوجية وثقافية 
واجتماعية رافقته تصفية حسابات نتج عنها نزوح في 
االتجاهين من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى 
الشمال ولكن ربما بكثافة أعلى.. كما أن امتدادات 
هذا العام المحوري أفضت إلى صراع داخل الفصائل 
التي فازت في جولة النضال لنيل االستقالل أي داخل 
الجبهة القومية.. ففي الجنوب تمت اإلطاحة بما سُمي 

حينها ب�«اليمين الرجعي« وأطيح بمن حسبوا عليه 
كمحصلة لما كان يُعرف بحركة 22 يونيو 1969م . 
وتحول بعض الفائزين، بل رأس الفائزين في الصراع 
بين الجبهة القومية وجبهة التحرير )قحطان الشعبي 
وفيصل عبداللطيف الشعبي وغيرهما( إلى مغلوبين في 
جولة الصراع الداخلي في نطاق الجبهة القومية نفسها 
وتشكلت نواة جديدة للصراع السياسي وللنزوح والتشرد 
للقيادات التاريخية المدنية العسكرية واألمنية وزُجّ 
بعضهم في السجون وغادر بعضهم وبعض المرتبطين 

بهم البالد نهائيًا.
وعملت حركة 22 يونيو 1969م على تبني التوجه 
االشتراكي وتطبيق مناهجه في مختلف مناحي الحياة.. 
وصدر قانون اإلصالح الزراعي الذي تم بموجبه مصادرة 
األراضي ونزع ملكيتها وتوزيعها تحت شعار »األرض 
لمن يزرعها« تحت وطأة التهييج الشعبي فيما عُرف 
باالنتفاضات الفالحية.. وفي عام 1971م تمت اإلطاحة 

جذور القضية الجنوبية تعود 
إلى عام 1967 باعتباره عامًا 

مفصليًا في تاريخ اليمن 

إن االس��ت��ع��راض ال��ت��اري��خ��ي م��ن شأنه 
إظهار المحددات التالية والتي يمكن - بعد 
استعراض مكونات القضية- أن تكون ضمن 

حزمة الحلول المستقبلية:
- إن القضية اليمنية الكبرى هي أمن 
واستقرار ووحدة هذا الوطن. والقضية الجنوبية جزء 
ال يتجزأ من قضية اليمن الكبرى ال يمكن النظر إليها 
بمعزل عنها أبدًا، حتى ال تتكرر مآسي االنتهاكات 
والتشرد واإلقصاء والمصادرات والتصفيات ألسباب 
ايديولوجية أو مناطقية أو حزبية أو انتقامية من أي 
نوع كان وألي فئة أو مجموعة كانت، ونظل ندور في 

نفس الفلك.
- إن ما جرى في كل المراحل السابقة مما عرضنا 
له هنا أو لم نذكره هو في حكم التاريخ، وأن العبرة 
والدرس منه يجب أن تؤكد على عدم تكرار دورات 
العنف واإلقصاء والتشريد والمصادرة تحت أي 

مسمى؛
- إن دورات العنف في اليمن قد بادلت مواقع 
األطراف المتورطة في هذه الدورات بحيث يصعب 
اتهام طرف وتبرئة طرف آخر.. وبالتالي ال يمكن أن 
يدَّعي أي طرف أنه براء مما أصاب البالد من وابل 

النزاع ودورات الصراع؛

خالصـــــــــــــــــــــــــة
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دورات العنف بادلت مواقع 

األطراف المتورطة فيها 
ويصعب اتهام أطراف 

وتبرئة طرف آخر

الرؤية تطالب بحل 
منظومي شامل 
للقضية الجنوبية 
في إطار حوار سلمي

القضية اليمنية 
الكبرى هي 

أمن واستقرار 
ووحدة اليمن

جذور القضية الجنوبية ناتجة عن الصراعات في الشمال والجنوب
فهم جذور القضية الجنوبية سيضع نهاية لالنتقام والكراهية 

ويفتح آفاقًا رحبة للتسامح والتصالح
الرؤية تؤكد على إعالء قيم وممارسات الحق والعدل والمساواة
رؤية المؤتمر تشدد على تطبيق القانون في دولة مدنية حديثة


