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 يا  سكانو  اليمن جغرافيا  

كيلومًت مربع حيدىا من الشماؿ السعودية ومػن الشػرؽ   550تبلغ مساحتها حوايل  يب آسيا،وجنوب غرب شبو اجلزيرة العربية غر  تقع اليمن
تشرؼ اجلمهورية اليمنيػة علػى مقػيا بػاب ادلنػدب ولػديها عػدة .ذلا ساحل جنويب على ْتر العرب وساحل غريب على البحر األٛترو . ُعماف

 .دولة الوحيدة يف اجلزيرة العربية ذات نظاـ ٚتهوريجزر يف البحر األٛتر وْتر العرب أمهها جزيرة سقطرة، وىي ال
 
زلافظة بصورة غَت متوازنة وذلك ألسباب طبيعيػة  22مليوف نسمة يتوزعوف يف  22ر احصاء حوايل بلغ التعداد السكاين لليمن حسب اخي

فظػة حسػب اخػر احصػائية للسػكاف واقتصادية، فنجد أف أكرب زلافظة من حيث عدد السكاف ىي زلافظة تعز حيث بلػغ تعػداد سػكاف ا ا
يبلػػغ تعػػدادىا  و، مث زلافظػػة إب 2،157،552يبلػػغ تعػػداد سػػكاهنا حػػوايل  و تليهػػا زلافظػػة احلديػػدة 2،393،425حػػوايل  2004عػػاـ 

لػغ على التوايل وتشكل ىذه ا افظػات الػثالث أكػرب ٕتمعػات للسػكاف ادلقيمػُت يف اجلمهوريػة وتعتػرب زلافظػة ادلهػرة الػذي يب 2،131،861
يظهػػر وبالتػػايل أصػػغر ا افظػػات مػػن حيػػث عػػدد السػػكاف و  495،045وا ويػػت  238،522ومػػبرب  88،594تعػػداد سػػكاهنا آنػػذاؾ 

التشتت الكبَت يف توزيع سكاف البالد على تلك التجمعات السكانية وخاصة سكاف الريف ويزداد ىذا التشتت يف ا افظػات ذات الطبيعػة 
تشػتت القػر  والتجمعػات السػكانية علػى التقػاريس اجلبليػة الػوعرة إو صػعوبة وصػوؿ اخلػدمات األساسػية اجلبليػة بشػكل أساسػي وقػد أد  

 .للسكاف وارتفاع تكلفتها كما سامهت ىذه الظواىر الطبيعية يف عزلة السكاف لسنوات طويلة مقت
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 نهب األراضي في اليمن الملف الشائك حد التعقيد

اص الشػك انػو ادللػف الشػائك واالكثػر تعقيػدا يف الػيمن وعلػى وجػو ت تفػوؽ العقػل وادلنطػا لصػاحل اشػخحاهنب االراضي واستقطاعها ٔتسا
 .التحديد يف اجلزء اجلنويب منها

 
قية اجلنوبية الػيت تكػاد اليػـو  تعصػف بوحػدة الػيمن بػُت مشػاؿ  وجنػوب وبنظػرة ضي ومصادرهتا ادلرتكز االساسي للقوٙتثل مشكلة هنب االرا

يػة لفيػة التارخاخل)ريػا مػن شػباب اجلنػوب ٖتػت عنػوافىذه الققية نرىا قد نشبت حسب ماجػاء يف احػد الرسػائل الػيت اعػدىا فسريعة لبداية 
 .لي وكل ادلهتميُت والباحثُت عن احلقيقةنوبية للراي العاـ ا لي والداخبغرض توضيح ماىية الققية اجل( ادلوجزة للققية اجلنوبية

 
مػايو  22عن الوحدة االندماجية بُت دوليت ٚتهوريػة الػيمن الدرقراطيػة الشػعبية واجلمهوريػة العربيػة اليمنيػة يف  نراىا قد نشبت عقب اإلعالف

ـ، ويرجع سبب نشوءىا إو فشل ذلك االندماج بُت نظامي وشعيب الدولتُت وإجهاض نظاـ صػنعاء ٚتيػع زلػاوالت إ٘تامػو وإنقػاذه، 1990
ى مشروع االٖتاد ادلوقع عليو بػُت طرفيػو، واسػتبدالو بقػم اجلنػوب أرضػا  وشػعبا  ودولػة إو حكمػو بػالقوة مث قياـ نظاـ صنعاء بالققاء التاـ عل

يومػا  انتهػت بصقصػاء الشػريك اجلنػويب يف الوحػدة، وتشػريد قيػادة دولتػو  72ادلسلحة عن طريا حرب مدمرة دامت بُت جيشػي الػدولتُت مػدة 
رج الػػبالد، مث نصػػب ذلػػم ا ػػاكم السياسػػية الػػيت ققػػت بصعػػدامهم، وال زاؿ معظػػم تلػػك الػػيت وقعػػت علػػى الوحػػدة مػػع حػػاكم صػػنعاء إو خػػا

 .القيادة اجلنوبية التارخية يف دوؿ الشتات حىت اللحظة منهم ثالثة رؤساء جنوبيُت حكموا اجلنوب قبل الوحدة
 

 جنوب متخم بالثروات وشمال مغرم بالنهب...الجغرافيالتباين 

الػػذي السػػكاين بػُت الشػػماؿ واجلنػوب  وكػػذا تركػز ادلػػوارد الطبيعيػة والثػػروات االثػر الكبػػَتيف انفػراط عقػػد الوحػدة اليمنية،كػاف للتبػػاين اجلغػرايف و 
كيلػػو مػػًت 216ففػػي الشػػماؿ اكثػػر مػػن عشػػرين مليػػوف نسػػمو يعيشػػوف علػػى مسػػاحة جغرافيػػة تقػػدر جػػبت علػػى اثػػره مظػػاا هنػػب األراضػػي ،

ل مػػػن ادلوارد،والقليػػػل مػػػن ادلػػػوارد تقابلػػػو نسػػػب كبػػػَتة مػػػن اجلهػػػل واالميػػػة او جانػػػب غيػػػاب النظػػػاـ القليػػػ ءتػػػوفر لػػػديهم اال الشػػػي،وال يمربػػػع
دولػة ادلؤسسػات وهنقػة التعليم،وشػعب ال يتجػاوز يف تعػداده االثنيػُت و والقانوف،وعلى العكس من ذلك كاف اجلنوب حيث النظػاـ والقػانوف 

والثػػػروة  النفطيػػػة نػػػب تركػػػز ادلػػػوارد الطبيعيػػػة واحلقػػػوؿكػػػم او جا 336ة تقػػػدر سػػػت زلافظػػػات ؤتسػػػاحة جغرافيػػػيف  مليػػػوف نسػػػمة يتوزعػػػوف 
 . السمكية

 
 يعتلي ظهر دبابو وطقم السطو ..عدن 

ـ اليت استباحت ارض اجلنوب دلن تصنعوا النصر 1994نشبت مشكلة هنب االراضي والسطو عليها بشكل ممنهج عقب احداث حرب 
العسكر والقبائل واجلهاديُت والنافذين القادمُت من الشماؿ على ظهر الدبابة والطقم  ادلزعـو على مشروع الوحدة السلمي من

العسكري،وتلك احلرب االٙتة بنظر اجلنوبيُت ومعهم كل ادلثقفيُت من ابناء الشماؿ كانت القربة القامسة لظهر الوحدة السلمية ادلوقعة 
 ـ؟1990بشكل طواعي يف عاـ 

 
 نيمو الهمجية التي جعلت من عدن غ

ـ مت صرؼ االراضي وبال ىوادة لكل من شارؾ يف ٖتقيا النصر على من اطلا علػيهم االنفصػاليُت،وبعد اف مت دحػر 1994ٔتوجب  حرب 
او اف  وصلوا البحر يف تقاسم عػادؿ  واالراضي  الشريك اجلنويب عرب البحر او ادلنايف تفرغ اولئك ادلعتدوف لتقاسم تركتو من البيوت والعقار 

افراد االسرة احلاكمػة يف صػنعاء ،ؤتجػرد اف ينػبس احػد ادلتقػررين مػن تلػك ادلمارسػات  بكلمػة رفػق او تػذمر يقػذؼ بتهمػة االنفصػايل  بُت
الػػوطن ارج ن مػػن ابنػػاء اجلنػػوب او النػػزوح خػػويرمػػى يف غياىػػب السػػجوف  والتعػػذيب وقػػد اليػػر  بعػػدىا الشػػمس،االمر الػػذي حػػد بػػالكثَتي

لفو بيتو وارضو دلن ال يعرفوف النظاـ والقانوف او يعًتفوف بو ،وبعقػهم افػًتش ارصػفة الشػوارع وغػدا مشػردا بػال كا خوبعقهم عاد لالرياؼ تار 
 .ماوئ
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 الفساد سرطان ينخر امالك الدولة والمواطنيين 
هػا مصػلحة االراضػي والعقػار من ناحية ثانية مت التالعب باالراضي وعقارات الدولة بفعل الفساد الذي استشر  يف كل مفاصل الدولة ٔتا في

وقػػد غطػػاء ذلػػك الفسػػاد كػػل ربػػوع الػػيمن غػػَت انػػو كػػاف اشػػد وطػػبة علػػى ابنػػاء عػػدف ادلدينػػة االكثػػر ٖتقػػر ومدنيػػة وادلنافيػػة يف ثقافتهػػا ووداعػػة 
حلػا بقػوة اليػد ولػيس ذ اماؿ بُت القبائل اليت جبلت على اخػابناءىا لكل قيم التسلط  والتجرب والغطرسة والعنجهية والتسيب السائد يف الش

 .بقوة القانوف ،وبالتايل كانت مشكلة االراضي ىناؾ اقل وطبة وال تتجاوز يف حدىا القصى السطو على مئات االمتار
 ال..حره ..نعم ..عدن منطقو 

خط االستواء مشاؿ  12–47ىي  العاصمة االقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية وتقع على ساحل خليج عدف، بُت دائريت عرض :عدف
كيلو مًتا ، وتشكل عدف أمنوذجا  متميز لتكامػل النشػاط االقتصػادي وتنػوع البنيػاف   363وتبعد عن العاصمة صنعاء ٔتسافة تصل إو حوايل 

ومنطقة ٕتارة  اإلنتاجي، إذ ٚتعت بُت األنشطة الصناعية والسمكية والتجارية والسياحية واخلدمية، وتنبع أمهيتها من كوهنا ميناء  ٕتاريا  مهما  
ويوجػد يف أراضػي ا افظػة بعػق . وتكتسب الصناعة مقوماهتا من رلموعة مصانع ووحػدات إنتاجيػة أمههػا مصػفاة عػدف. حرة إقليمو ودولية
 .والزجاج الربكاين ومعادف طينية تستخدـ يف صناعة اإلمسنت والطوب احلراري( االسكوريا والرباليت)ادلعادف، من أمهها 
 .ـ2004كيلومًت مربع تتوزع على ٙتاف مديريات وذلك ْتسب التقسيم اإلداري لعاـ   750افظة حوايل تبلغ مساحة ا 

 
؛ و %3.77 ، وينمػو السػكاف سػنويا  ٔتعػدؿةنسػم 589،419 ـ2004 يبلغ عدد سكاف زلافظة عدف وفقا  لنتائج التعداد السكاين لعػاـ

 :من إٚتايل سكاف اجلمهورية% 3 ةيشكل سكاهنا ما نسبت
  

 حجم عائلي . ناىب  51وشهد شاىدان بـ

 اذلادئػةعلػى ادلدينػة األزيل  احلقػد و  الطمػع والفيػد اص غػَتعبث باراضي عدف ٔتساحات شاسعة وغػَت معقػوؿ لصػاحل اشػخليس من تفسَت لل
ت قد اعدتو احد اللجاف الوزارية وبُت ايدينا ٚتلة حقائا وارقاـ تثبت ماذىبنا اليو،وسنورد ىنا كشفا كان لسالـ،اقبل امراء احلرب اعداء  من

صػاحل باصػرة وعبػدالقادر )العػايل واالدارة ا ليػة السػابقيُتجلنوب وادلرؤوسػة بػوزيري التعلػيم ادلكلفة باعداد تقرير عن ظاىرة هنب االراضي يف ا
حلػل ىػذه الققػية  توصػيات مهمػةرج بالدولػة،وخ ليُت الكبار يفناىبا من ادلسؤ  15ومسي حينها بتقرير باصرة وىالؿ،وقد كشف عن ( ىالؿ
ـ فجػػر ذلػك التقريػػر قنبلػػة كبػَتة وشػػكل ققػػية راي 2007حينهػػا وكػػاف ذلػك عنػػد بدايػػة انطػالؽ احلػػراؾ اجلنػػويب السػلمي يف العػػاـ ..طػَتة اخل

سػػػدا فا 15ػسػػػب الػػػف الػػػرئيس صػػػاحل بػػػُت اف حياَت وقتهػػػا الػػػوزيرادلسػػػؤليُت كبػػػار يف احلكومػػػة ،وقػػػد خػػػ عػػػاـ يف الػػػيمن دلػػػا حيمػػػل مػػػن ادانػػػة كبػػػَتة
بعػػػدما رمػػػى بػػػالتقرير يف ادراج  15ػتػػػار الػػػالسػػػكاين لليمن،غػػػَت اف الػػػرئيس اخ مليػػػوف ىػػػم تعػػػداد 22سػػػر ويكسػػػب الشػػػعب او اف يػػػًتكهم وخ

التجاىػػل واالمهاؿ،،وترتػػب علػػى ذلػػك االمػػر تصػػاعد االصػػوات الناقمػػة علػػى سياسػػية النظػػاـ ٕتػػاه ابنػػاء اجلنػػوب او اف وصػػل االمػػر حػػد رفػػع 
مػن قبػل الرئاسػة  فقػط بعػد اشػهر مػن ذلػك أخػر مت تشػكيل جلنػة ـ دولة اجلنوب قبل الوحدة واجملاىرة صػراحة ٔتطلػب االنفصػاؿ ، وقػد اعال

ئػػػة العامػػػة لالراضػػػي وادلسػػػاحة ورئػػػيس اذلي حيػػػِت الشػػػعييب دمػػػة ادلدنيػػػةزير اخلكلة وكانػػػت مرؤوسػػػة ىػػػذه ادلػػػرة بػػػو لتقصػػػي احلقػػػائا يف ذات ادلشػػػ
ار يف احلكومػة ناىبػا مػن ادلسػؤوليُت الكبػ 15ػباجلديد وكاف مصَتىا كسابقاتيها،وىنا نورد كشف بامسػاء الػ تبتلكنها ا  والتخطيط العمراين
 :ف وادلواقع االلكًتونية اليمنيةنقتونا وعدد من الصحوالذي نشرتو حركة خ

 (قائد عسكري كبَت) صاحل علي اٛتد القنُت
 (نائب زلافظ عدف) عبدالكرمي صاحل شائف

 (قائد امن زلافظة عدف االسبا) مد صاحل طريازل
 (قائد عسكري كبَت)زلمد علي زلسن 

 على قرقر قائد األمن ادلركزي عدف سابقا  / العقيد
 (عقو اللجنو العامو للحزب احلاكم)السلطاف  طارؽ الفقلي 

 (قائد ادلنطقو العسكريو اجلنوبيو عدف)اللواء مهدي مقولة  
 (قائد الفرقو االوو مدرع)اللواء علي زلسن االٛتر 
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 (قائد زلور العند) اللواء عبد االلة القاضي
 (تاجر كبَت) توفيا عبدالرحيم 

 (قائد لواء عسكري ) العميد عبدالعزيز الذىب 
 العقيد علي قحيف أركاف النجدة

 شركة اذلمداين
 اللواء زلمد ضيف زلمد وزير الدفاع االسبا  
 

 اب سطو ونهب واغتص..الرئيس وشركائو 

الذي لو اف النظاـ وقػف أمامػو وقفػة جػادة ومسػئولة واخػذ  بػو  فرٔتػا حػل ادلشػكلة مػن جػذورىا وامػت  غقػب اجلريء  الوزاري يرذلك التقر 
رأسهم جاء اسػم راعػي  تلك،كاف بداية للكشف عن ناىيب األراضي ومساسرة العقار الكبار وعلى الناس الناتج عن عملية السطو ادلدروسة 

 :وىذا قائمة بامساءىموثلة من العائلة وادلقربُت علي عبداهلل صاحل، لوالروحي  ب الفساد واال
  الرئيس علي عبد اهلل صاحل األٛتر رئيس اجلمهورية 
  أٛتد علي عبد اهلل صاحل األٛتر قائد احلرس اجلمهوري/العقيد 
  حيي زلمد عبد اهلل صاحل األٛتر قائد األمن ادلركزي/ العقيد 
  مد عبد اهلل صاحل األٛتروكيل األمن القوميعمار زل/ العقيد 
  زلمد عبد اهلل صاحل األٛتر القائد السابا لألمن ادلركزي/ العميد 
  علي زلسن األٛتر قائد الفرقة األوؿ مدرع وقائد ادلنطقة الشمالية/ العميد 
  علي صاحل األٛتر مدير مكتب القائد العاـ/ العميد. 
 سعلي زلمد االنسي مدير مكتب الرئي 
  عبد الكرمي اإلرياين ادلستشار السياسي 
  عبدا لعزيز عبد الغٍت رئيس رللس الشور 
  عبد اهلل بن حسُت األٛتر رئيس رللس النواب وأوالده/ الشيخ 
  عبد اجمليد الزند أين عقو رللس الرئاسة السابا / الشيخ 
 ٛتيد عبد اهلل بن حسُت األٛتر عقو رللس النواب 
  القائد السابا للمنطقة الشرقية حقرموتزلمد إمساعيل / العميد 
  زلمد علي زلسن القائد السابا للمنطقة اجلنوبية عدف والقائد احلايل للمنطقة الشرقية حقرموت/ العميد 
  مهدي مقولة قائد ادلنطقة اجلنوبية عدف/ العميد 
  أٛتد عبد اهلل حيدر قائد زلور القالع وقائد اللواء/ العميد 
  اجلائفي قائد قوات العمالقة أبُت علي بن علي/ العميد 
  اخلوالين ا افظ السابا حلقرموت      / العميد 
  عبدا لقادر ىالؿ زلافظ حقرموت السابا/ العميد 
  ناجي الظليمي زلافظ زلافظة ادلهره/ العميد 
           العميد زلمد صاحل طريا مدير امن عدف  السابا 
 دف احلايل         زلمد عبداللة قَتاف مدير امن زلافظة ع 
 حسن اإلنسي / العميد 
 االحرمي مدير األمن الوطٍت عدف                                                                / مث العميد 
  صاحل الظنيُت قائد اللواء الثاين مدرع حلج/ العميد 
  مدرع عدف  56قائد اللواء 
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 طو أٛتد غامن زلافظ زلافظة عدف االسبا 
             عبدا لقادر باٚتاؿ رئيس رللس وزراء السابا 
   علوي السالمي وزير ادلالية السابا                        . 
 درىم نعماف مدير ادلنطقة احلرة السابا 
  األسدي قائد الدفاع اجلوي يف عدف/ العميد. 

 
 ارقام ومستندات.. ملف المشائخ والعسكر والتجار

ونػاىيب  حفيوف ومنظمات رلتمػع مػدين وقػانونيوف تفرغػوا عقػب االكتشػافات ادلروعػة للمتػاجرين جمػـو واوجػاع النػاسناشطوف وحقوقيوف وص
االخبػػار عػػرب الصػػحف ووسػػائل االعػػالـ االخػػر  عػػن وثػػائا سػػربت مػػن مؤسسػػات الدولػػة ادلعنيػػة باألراضػػي  مسػػاكنهم وأراضػػيهم وجػػاءت 

وادلػواطنُت يف عػدف بعقػود غػَت قانونيػة ووثػائا ٘تليػك مزورة،وقػد تناولػت وسػائل االعػالـ  الدولػة يوالعقار تكشف عن مبساة التالعػب باراضػ
 امساء اؤلئك الفاسدين ومساحة االراضي ادلستقطعة ومواقعها وسنة السطو وارقاـ العقػود الػيت توزعػت بػُت عقػود رلانيػة و٘تليػك وإيػار ،وىػي

 .وىنا تًتائ الكاراثة والغنب الذي طاؿ ابناء اجلنوب عامة وعدف بشكل خاص ،مساحات خيالية جدا ٕتاوزت بعقها مئات الكيلو مًتات
 

وىذه االرض توزعت بُت عدد كبَت من ادلشائخ والتجار والنافذين والقػادة العسػكرين الػذين حصػلوا عليهػا ٔتوجػب وثػائا مػزوره وغػَت قانونيػة 
ة وا سػوبية،وٖتتل ىػذه  االراضػي امػاكن حساسػة ومهمػة ،كالتبػاب ادلطلػة او البيع بثمن ٓتس او السطو عليهػا بػالقوة السػلطة او قػوة القبيلػ

 .على ادلدينة او على البحر او اراضي زراعية خصبة،وقد تقمنهم كشف احتو   اكثر من مئاتُت اسم
 

 ومؤسسات ومصانع للصرف ولوىبوطن في مهب النهب 

مظاىر النهب وجرائم )جنويب اعد تقريرا مفصال عن ما امساه بوناشط سياسي وحقوقي  وباحث الدكتور حسُت العاقل استاذ جامعي
وادلؤسسات اخلدمية واإلنتاجية وادلرافا احلكومية ادلملوكة للقطاع  واوضح باالرقاـ عدد ادلنشاءات )االبادة لشعب اجلنوب ومكتسباتو وثرواتو

مت توزيع وتقاسم أصوذلا و  دف وحلج وحقرموت وشبوة وابُتوعلى وجو التحديد يف كل من عالعاـ واليت تعرضت للنهب والتدمَت والتخريب،
ت وزلتوياهتا ومعداهتا بُت كبار ادلتنفذين من القادة العسكريُت وزعماء القبائل وادلسئولُت يف نظاـ صنعاء ، واليت كانت من أىم مكتسبا

 :بادلؤسسات احلكومية والشركات وادلقرات واجملمعاتومنجزات الشعب اجلنويب، حد تعبَت العاقل،وسنوردىا ىنا كما جبت يف تقريره ابتداء 

واجلمعية السمكية ومؤسسة النجارة والنقل الربي واٖتاد (اليمدا)واجلمعيات الزراعية واالصطياد الساحلي وطَتاف( الدينار)مؤسسة النقد
 مقرات احلزبو احلرة وادلشاريع السوفيتيةوعدف لتموين البواخر ومصلحة الطَتاف وادلالىي ورياض االطفاؿ وشركة النصر  (اشيد) الشباب

 ومؤسسة ادللح مقر اٖتاد الفالحُتو  زلطات التبجَت الزراعيةو  أحواض السفنو  مقرات اٖتاد نساء اليمنو  اإلنشاءاتو  االشًتاكي اليمٍت
 اخلقار والفواكوو  وادلؤسسة العامة للتجارة والتموين رلمع ادلعال التجاريو 

 ومصلحة ادلواين  اللحـوو  طرؽ واجلسورالو  رلمع ادلنصورة التجاري
والشركة  وورشة إصالح السيارات  وادلالحة الوطنية األمساؾ والدواجن وادلوسيقى والفنوف وادلؤسسة العامة للسينماو  ادلؤسسة العامة للحفر

 وزللج القطن زلافظة أبُت لتجاريورلمع خور مكسر ا زللج القطن زلافظة حلج اليمنية الكويتية وا اجر والكسارات ورشات النقل الربي
 مؤسسة العامة للمطاحن األقمشة والكهربائيات ومكاتب مرفب عدف اجملمعات الصحية

 
دلوظفُت أىم ادلصانع التحويلية وإلنتاجية ادلملوكة للقطاع العاـ احلكومي واليت مت هنبها وٗتريبها مث بيعها بنظاـ اخلصخصة وطرد العاملُت وا

 .طالة والعوز ادلادي والفقر االجتماعيفيها إو رصيف الب
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 :اسم المصنع

 الغزؿ والنسيج
 األلباف ومشتقاتو
 األدوات الزراعية
 السمن والصابوف
 السجاير والكربيت

 ادلالبس 
 الصناعات اجللدية 
 الزيوت النباتية
 الطال واالمليشن

 البَتة
 تعليب األمساؾ شقرة
 ادلخبز اآليل بادلنصورة

 ادلياه الغازية
 البسكويت

 تعليب الطماطم
 ادلخبز اآليل بادلعال
 األدوات ادلنزلية
 مصنع التمور

 مصنع غاز الطبخ
 وصنع األكسجُت

 اجلندي للمواد البالستيكية

 الثورة للحديد
 مصنع اإلسفلت
 الطوب والبالط

 مصنع ادلباين اجلاىزة
 تعليب األمساؾ الغويزي

 بذرة القطن
 الفالح/ مصنع الكربيت

 دلصانع وادلعامل ادلملوكة للقطاع اخلاص وادلختلطا( بعق)يبُت 
.. 

 اسم ادلصنع
 (األحذية)الشباشب و
 اإلسفنج

 احلقائب اجللدية
 ادلرأة للخياطة
 العطور

 العيدروس للمالبس
 األدلنيـو
 اجللود

 البطاريات السائلة
مالبس فانزين

 
 ـ94 مت البسط عليها بالقوة من قبل ادلتنفذين وزعماء احلرب يف واليت( فدافال(ػػػب جداوؿ تبُت عدد مزارع الدولة ومساحتها اإلٚتالية

 
 ا افظة ادلساحة بالفداف اسم ادلزرعة

 عدف 1105 مزرعة الشعب بئر علي
 

 عدف 514 (بئر ىادي)القدية
 عدف 1500 دار سعد
 حلج 600 احلسيٍت
 حلج 370 وادي خَت
 حلج 850 العماد

 حلج 765 الشجَتات
 حلج 235 يونيو 22

 حلج 757 ادلؤ٘تر السادس
 حلج 240 السالـ

 حلج 150 تسمُت العجوؿ
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 حلج 750 (االبقار)الفيوش
 حلج 1050 رلاىد
 حلج 500 جعولة
 حلج 1434 العرائس
 ابُت 1850 مزارع لينُت

 ابُت 965 اكتوبر 7
 ابُت 500 انتاج ادلوز

 ابُت 680 ادلؤ٘تر العاـ الرابع
 ابُت 802 اغسطس 27
 ابُت 822 ادلوز

 شبوة 1000 مزرعة ٘تٌت
 شبوة 505 عسيالف
 شبوة 1000 مرخة عتا
 شبوة 1874 رصاليب

 شبوة 500 نقوب اذلجر
 حقرموت 460 مزرعة الدود ترمي
 حقرموت 686 باعالف الوداي

 حقرموت 769 بور
 حقرموت 791 ٚتعية شباـ
 حقرموت 1858 القطن
 حقرموت 975 الشهداء

 
  .ارع الدولة ادلنهوبة ومساحتها ونسبة كل زلافظةتوزيع مز 

 
 النسبة ادلساحة بالفداف عدد ادلزارع ا افظة
 11,3 3119 3 عدف
 27,5 7701 12 حلج
 20 5619 6 ابُت
 17,4 4879 5 شبوة

 100 6673 7 حقرموت
 

تقدر بنحو  متنفذا يف سلطة صنعاء 408وة حسب قولو مساحة االراضي اليت بسط عليها بالق بصٚتاؿوختتم الدكتور حسُت العاقل تقريره 
% 42,47كيلو مًتا مربعا و٘تثل نسبة   424,7مًتا مربعا، وىي بذلك تساوي  424,695,600فدانا، وتعادؿ حوايل  101,118

 .كيلو مًتا مربعا  1000من مساحة زلافظة عدف البالغة حوايل 
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 مثار بحث ودراسو  ةالظاىر 

اليمنيػػة قامػػت بنشػػر امسػػاء اؤلئػػك النػػاىبُت الراضػػي عػػدف منهػػا صػػحيفة الصػػحوة التابعػػة حلػػزب االصػػالح ادلعػػارض  عػػدد كبػػَت مػػن الصػػحف
وصػػحيفة الثػػوري التابعػػة للحػػزب االشػػًتاكي ادلعػػارض ايقػػا وصػػحيفة الققػػية ادلستقلة،وصػػحف اخػػر  ذىػػب تتعمػػا بشػػكل اوسػػع يف اغػػوار  

يداف اليت نشرت سلسة تقارير عن نشؤ الظػاىرة وواسػباجا وابعادىػا االجتماعيػة مسػتندة ،منها صحيفة ادلىذه الظاىرة بالتحقيقات الصحفية
 .يف ذلك على دراسة اجراىا االستاذ ادلساعد ّتامعة عدف عبداهلل الربيعي

  
زب االشػػػًتاكي ـ مت تشػػػكيل حكومػػػة ائتالفيػػػة بػػػُت حػػػزب ادلػػػؤ٘تر الشػػػمايل واحلػػػ1990بعػػػد ٖتقيػػػا الوحػػػدة اليمنيػػػة يف العػػػاـ  وتقػػػوؿ الدراسػػػة

انفتاح الناس على األرض مستفيدين من ما جػر  يف ا افظػات الشػمالية و البػدء نوات اجلنويب،شهدت ىذه ادلرحلة اليت استمرت لثالث س
يف إعداد ادلخططات الرمسية وصرؼ األراضي يف زلافظة عدف اليت أخذت عػدد مػن األشػكاؿ مثػل اجلمعيػات السػكنية والزراعيػة واالسػتثمار 

 .لطلبات الفردية، لغرض السكن والتجارة واالستثمار والسمسرةوا
 
نوىت إو اف تلك الفًتة شهدت ايقا تزاحم الكثَتين من التجار وكبار موظفي الدولة لطلب األراضي يف ا افظات اجلنوبية اليت مازالػت  و  

 .حقرموتكثَت منها يف تلك ا افظات ا تستغل ،وعلى وجو اخلصوص يف عدف وحلج وأبُت و 
 

كشػػفت الدراسػػة اف اجلهػػػة ادلسػػئولة عػػن صػػػرؼ األراضػػي يف تلػػك ادلرحلػػػة تعاملػػت مػػػع ذلػػك الطلػػب بصػػػورة غػػَت دقيقػػة وخاليػػػة مػػن بعػػػدىا 
االسػػًتاتيجي واالجتمػػاعي ورافػػا ذلػػك الصػػرؼ انتشػػار ظػػاىرة الرشػػاو  وا سػػوبية بػػُت العػػاملُت وادلسػػئولُت يف األراضػػي وجػػر  التسػػابا بػػُت 

 .ية يف صرؼ األرض مستغلُت أف تلك األراضي تابعة للدولةاجلهات الرمس
 

ببحكامػو ٔتػػا مسػي بصثبػػات واقعػة يف تزايػػد البسػط ، حيػػث مت ٖتػت ىػػذا االدعػاء تقػػدـ الػبعق بطلػػب ( الققػػاء)وْتسػب الدراسػة فقػػد شػجع 
، كانت تصدر األحكاـ بيسر، أثبات واقعة بوصفهم أصحاب األرض وباسطُت عليها من خالؿ إحقار شاىدين للمحكمة يؤكداف ذلك 

االسػتحواذ علػى أجػزاء ومسػاحات كبػَتة مػن األراضػي  -كمػا توضػح الدراسػة-حيث صدرت عػدد مػن األحكػاـ السػريعة وكػاف القصػد منهػا
 .الزراعية يف ضواحي عدف جدؼ التجارة والسمسرة، مؤكدة أف معظم تلك االدعاءات كانت تتم بصيعاز من جهات نافذة

 
د ادلرحلة االنتقالية واالئتالفية الثنائية والثالثية بعيد ٖتقيا الوحػدة والػذي عػم خالذلػا الفسػاد األجهػزة اإلداريػة ادلسػئولة عػن ومع كشفها لفسا

صرؼ األرضي ما أد  إو حصر عملية الصرؼ على فئات زلدودة من ذوي الوجاىػة والنفػوذ وأصػحاب ادلػاؿ، أوضػحت الدراسػة أيقػا اف 
رات يف تلك الفًتة تسابقت يف صرؼ األراضي يف عدف وحلج وأبُت وىي وزارة الزراعة ممثلة يف مكاتبهػا يف ا افظػات عدد من ادلصاحل والوزا

ٖتػػت مػػا يسػػمى باجلمعيػػػات الزراعيػػة ، كمػػا مت اسػػػتحداث ادلسػػاحة العسػػكرية التابعػػػة للقػػوات ادلسػػلحة وقامػػػت بتخطػػيط وصػػرؼ األراضػػػي 
اسػػتحداث دائػػرة خاصػػة باالسػػتثمار العقػػاري يف عػػدف حيػػث أقػػدمت ىػػي األخػػر  علػػى صػػرؼ  للمنتسػػبُت يف القػػوات ادلسػػلحة ،فقػػال عػػن

 (.كغطاء)األراضي االستثمارية يف ا افظة دلقدمي طلبات االستثمار مستغلُت قانوف االستثمار الذي أجاز صرؼ أراضي للمستثمرين 
 

 الحرب التي فتحت شهية النهب

حػػػزب اإلصػػػالح "و" ادلػػػؤ٘تر الشػػػعيب العػػػاـ"وىػػػي ادلرحلػػػة الػػػيت دخػػػل فيهػػػا حػػػزيب )ـ 1994ب صػػػيف وبانتقاذلػػػا او ادلرحلػػػة الػػػيت تبعػػػت حػػػر 
ـ، اكػدت الدراسػػة اف التعامػل يف صػػرؼ األراضػي كػػاف بػنفس الطريقػػة الػيت سػػبقت 1998يف حكومػػة ائتالفيػة امتػػدت حػىت عػػاـ "اإلسػالمي

فسػػػاد األراضػػػي ا يقتصػػػر علػػػى تلػػػك ادلؤسسػػػات الػػػيت عنيػػػت يف صػػػرؼ  مشػػػَتة او اف. تلػػػك ادلرحلػػػة ، بػػػل وأكثػػػر ممػػػا مت يف الفػػػًتة السػػػابقة
 فاألراضػػي، بػػل فػػتح اجملػػاؿ بصػػورة أوسػػع أمػػاـ اإلدارات وادلؤسسػػات وادلصػػاحل احلكوميػػة ادلختلفػػة للتصػػرؼ ببصػػوذلا العقاريػػة، مسػػتدلة ٔتػػا كػػا

للحفر والزراعة وادلؤسسة العاـ لإلنشاءات والًتكيبات حصل يف مؤسسة اللحـو وشركة التجارة ومستشفى األمراض النفسية وادلؤسسة العامة 
 .الصناعية 
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ومػػػن جهػػػػة أخػػػػر  مت التنسػػػػيا بػػػػُت مصػػػػلحة األراضػػػػي وبعػػػػق ادلؤسسػػػػات األخػػػػر  بالتصػػػػرؼ يف صػػػػرؼ العقػػػػارات واألراضػػػػي اجملػػػػاورة ذلػػػػذه 
نوىػػػت كػػػذلك إو دخػػػوؿ وزارة الػػػيت  -كمػػػا تقػػػوؿ الدراسػػػة   –ادلؤسسػػػات كمػػػا حصػػػل يف اقتطػػػاع مسػػػاحات مػػػن أسػػػوار عػػػدد مػػػن ادلػػػدارس 

االوقػػاؼ يف ذلػػك احلػػُت كطػػرؼ رئػػيس يف صػػرؼ األراضػػي وأقػػدمت علػػى ٗتطػػيط عػػدد مػػن ادلنػػاطا البيقػػاء وادلسػػاحات اجملػػاورة للمسػػاجد 
لػػى وادلقػابر وقامػت بصػرفها بطػرؽ مزاجيػػة حيػث لعػب فسػادىا دورا كبػَت يف صػػرؼ األراضػي والعبػث جػا، كمػا اقػػدمت بادلثػل ادلنطقػة احلػرة ع

اقتطػػػاع أراضػػػي واسػػػعة واحتسػػػبتها ضػػػمن أمالكهػػػا وأقػػػدمت علػػػى صػػػرفها للمسػػػتثمرين ومنعػػػت جهػػػات عديػػػدة مػػػن السػػػماح ذلػػػا بالعمػػػل يف 
األراضي اليت قد صرفت ذلا من سابا وظهر التنازع بُت ادلنطقػة وأطػراؼ أخػر  علػى األرض ،وتػداخلت جهػات الصػرؼ واإلدعػاءات األمػر 

 . شكالت وا يتم احلسم ذلاالذي أد  إو تراكم تلك ادل
 

 الحلول ولمعالجات

وؼ علػػى الوحػدة اليمنيػػة واحلػػرص الشػػديد علػػى عػػدـ انػػدالع مػػن اخلػػيصػعب حػػل مشػػكلة مػػن ىػػذا النػػوع اال اذا تػوفرت نوايػػا حقيقػػة منبثقػػة 
 .ـ1994ية بُت الشماؿ واجلنوب على غرار حرب صيف لحرب اى

 
هنػب االراضػي يف اجلنػوب غػَت اهنػا ا ٕتػد اذاف  مشػكلةساسػة بتقػدمي العديػد مػن الوصػفات حلػل وقد تقدـ العديد من الدارسُت وادلهتيُت وال
بو تيار اصالح مسار الوحدة الذي ظهر بعد احلرب مباشرة،وطالب بازالػة  اثػار احلػرب  مهها ما تقدـاصاغية من قبل النظاـ يف صنعاء،لعل 

 :وصالح مسار الوحدة باربع نقاط نوردىا ىنا

 .لغاء الفتو  الدينية اليت بررت احلرب و أباحت األرض و العرض و حولت اجلنوب إو غنيمةإ: أوال  

 .إعادة ما هنب ٖتت تلك الفتو  أو ٖتت غَتىا من ممتلكات خاصة و عامة باعتبارىا من آثار احلرب:ثانيا  

 .عليو قبل احلرب، باعتبار أف حلها من آثار احلرب إعادة ٚتيع ادلؤسسات العسكرية و األمنية و ادلدنية اجلنوبية إو ما كانت: ثالثا  

ألهنػػػا إحكامػػػا  سياسػػػية باطلػػػة، وعػػػودة ٚتيػػػع ادلشػػػردين يف الػػػداخل واخلػػػارج إو أعمػػػاذلم و إعػػػادة  15ػإلغػػػاء األحكػػػاـ علػػػى قائمػػػة الػػػ: رابعػػػا  
كفلها الدين اإلسالمي احلنيػف واإلعػالف العػادلي ممتلكاهتم ، باعتبار أف كل ذلك من آثار احلرب وباعتبار أف ذلك من احلقوؽ ادلدنية اليت ي

 .حلقوؽ اإلنساف

 
 :ادلراجع 

  ةموقع حركة خنقتونا  اليمني
 موقع التغيَت نت 
 صحيفة ادليداف 

 الربيعي 
 الدكتور حسُت العاقل 


