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 مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية

م(7661 – 7691)  
People's Democratic Republic of Yemen (1967-1990) 

 
 Dr . Labeed Hussein Al Jabri | لبيد حسني اجلابريد. 

 | Dr . Waleed Abdulbari Qassem Salehصاحلوليد عبدالباري قاسم د. 
                        

 امللخص
يقدم البحث خلفية اترخيية موجزة ملراحل استقالل وقيام مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية والتغريات املتسارعة اليت شهدهتا 

ا يف ظل الصراعات التشريعية والتنفيذية واحلقبة اليت حكمتهيف الرتكيبة السياسية للجمهورية والتقسيمات اإلدارية وأشكال السلطة 
اليت مرت هبا هذا البلد الوليد العهد، كما سلط الضوء على جماالت التطور والنهوض االقتصادي واالجتماعي والثقايف واإلعالمي 

فر منها  بني االستقطاابت اليت ال موالعسكري والتفاعل مع دول اجلوار وبقية دول العامل يف مرحلة سياسية حرجة من التوترات و 
م، وحىت تالشيها واالندماج يف الدولة 7691املعسكرين الغريب والشرقي والذي ازدهرت به ابلتدريج منذ حصوهلا على االستقالل يف 

 م.7661اجلديدة إبعالن  الوحدة اليمنية 
 كلمات مفتاحية

 تشريعية، تنفيذية.مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية، استقالل، سلطة، 
 

Abstract 
The research presented a brief historical background to the stages of the 
independence and establishment of the People's Democratic Republic of Yemen 
and the rapid changes it witnessed in the political structure of the republic, 
administrative divisions, forms of legislative and executive authority and the era it 
ruled in light of the conflicts experienced by this nascent country. It also sheds light 
on the areas of economic, social and cultural development and advancement and. 
In addition, the media and military, and interaction with neighboring countries and 
the rest of the world, in a critical political phase of tensions and polarizations, which 
are inevitable between the western and eastern camps. Which gradually developed 
since it gained independence in 1967, and until its disappearance and integration 
into the new state with the declaration of Yemeni unity in 1990. 
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The People's Democratic Republic of Yemen, independence, authority, legislative, 
and implementation. 
 

 املقدمة
، بعد أن فشلت (1) م متكنت القوات اإلجنليزية من السيطرة على مدينة عدن عسكراي7386يف التاسع عشر من يناير 

يق الطبيعي مبوقع مفصلي هام وأساسي على الطر  العديد من حماوالت السيطرة عليها سلميا، وكانت السيطرة على عدن اليت تتمتع
والبحر األمحر والبحر األبيض املتوسط، وعقدة جوهرية حامسة يف خط التجارة الدويل القدمي والدائم املمتد ما بني احمليط اهلندي 

متثل أحد األهداف الرئيسية للسياسة الربيطانية آنذاك الرامية  .(2)األمهية ما بني اهلند والشرق األقصى وبلدان البحر األبيض وأورواب
رض لعاملية واملوانئ االسرتاتيجية الواقعة عليها، حىت تتمكن من جين املزيد من األموال ومن فإىل اهليمنة على طريق التجارة البحرية ا

 .سيادهتا على جتارة العامل، وساعدها على حتقيق تلك األهداف، امتالكها أسطول حبري عسكري يصعب التغلب عليه
لقبائل والت اليت قام هبا بعض رجال اوبعد سيطرهتا على عدن متكنت من تدعيم سلطتها فيها، ومن أفشال كل احملا

السرتدادها، وجنحت سياستها مع زعماء القبائل احمليطة بعدن من عقد سلسلة من معاهدات الصداقة والسالم نظري حوافز مالية 
ت يف لشهرية صغريه، استفادت منها بشكل كبري يف تنشيط جتارة امليناء مع مناطق الداخل، ومع تنامي ذلك النشاط  التجاري عم

، وفتح الباب (4)، وربطته بغرفة جتارية كانت متثل كبار رجال األعمال والتجار(8)م على جعل ميناء عدن ميناًء حراً 7311سنة 
 للشركات التجارية اإلجنليزية الكربى إلنشاء وكاالت جتارية هلا يف عدن.

ه، فرافق ن جتار املناطق اجملاورة والعامل كلومنذ ذلك الوقت شهدت مدينة عدن حركة جتارية نشطة، ومثلت قبلة للكثري م
ذلك النشاط تطورا عاما يف أوضاع املدينة انعكس إجيابيا على خدمة التعليم والصحة، وساهم يف ظهور املنتدايت الثقافية والنوادي 

تاح الثقايف ي ذلك االنفاألدبية والصحف واجملالت والسينما واملسرح، والنقاابت واألحزاب السياسية، وكان من الطبيعي أن يؤد
م 7612والسياسي، يف ظل املناخ التحرري الذي شهده العامل بعد احلرب العاملية الثانية وزخم القومية العربية بعد قيام الثورة املصرية يف 

 إىل وعي ثوري حترري وإىل رفع الصوت املعارض لالستعمار.
 مشكلة البحث:

خ مجهورية اليمن العربية عموما إىل قلة املراجع والبحوث املنشورة عن تقييم جتربة واتريتفتقر املكتبة اليمنية حتديدا واملكتبة 
الدميقراطية من خمتلف اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية، هلذا نعتقد أن هذا البحث ميكن أن يقدم بعض احلقائق والظروف 

م، من االستعمار الربيطاين كذلك مراحل الصراع خالل تلك 7691ل يف اليت مرت هبا اجلمهورية الفتية منذ حصوهلا على االستقال
 م.7661الفرتة الوجيزة وهي العمر الذي قضته مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية منذ االستقالل وحىت حتقيق الوحدة اليمنية يف 

السلطة التشريعية  ه اخلمسة وكذلكحيث نستعرض يف هذا البحث خلفية اترخيية موجزة لنظام احلكم يف اجلمهورية برؤسائ
 والسلطة التنفيذية حلكوماته الست ابإلضافة إىل جماالت التطور ملختلف األصعدة والظروف اليت ساعدت على ذلك التطور.

 هدف البحث:  
 يهدف هذا البحث إىل:

  ابستعراض موجز عن  العشرون وذلكتوضيح الرؤى التارخيية لقيام مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية يف ستينيات القرن
 موقعها وأمسها وتكوينها والتقسيمات اإلدارية هلا.

  28تسليط الضوء وإعطاء صورة واضحة عن احلقبة الزمنية لتلك املرحلة للجمهورية ورؤسائها الذين حكموها خالل الــــ 
 وليًا.عاماً وأيضاً الدور الذي لعبوه يف املنطقة على خمتلف األصعدة إقليمياً ود
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  التعريف ببعض املنجزات اإلجيابية القيمة لتحقيق التنمية املستدمية الذي أقدمت عليه تلك احلكومة رغم الظروف القاسية
 والصعبة لرفع كفاءة الشعب ابلتعليم والقضاء على األمية ما جعلها سابقة بني دول الوطن العريب.

 أمهية البحث: 
وضيح مي مادة مرجعية لطالب الدراسات العليا والباحثني واملهتمني ابلشأن اليمين من خالل تتكتسب أمهية البحث التارخيية يف تقد

السياسية واالجتماعية والعسكرية والصراعات الدموية اليت مرت هبا البلد على الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل،   بعض احلقائق؛
 ل تلك الفرتة.  كذلك اإلجنازات مبختلف اجملاالت التنموية اليت حصلت خال

 املبحث األول: املالمح العامة للجمهورية
 قيام اجلمهورية:

شكلت مرحلة الستينات مرحلة مفصلية يف اتريخ اجلنوب السياسي، مهدت بشكل كبري لالستقالل، فقد حتول الرفض  
ستعمار، املظاهرات الرافضة لالالسياسي لالستعمار من القول إىل فعل على األرض، فعمت املدينة موجات يومية من اإلضراابت و 

ويف حني جلاءت بعض األحزاب لطريق النضال السلمي )حزب الرابطة والشعب، ومنظمة التحرير( سلكت بعضها طريق الكفاح 
م من جبال ردفان، مث سلكت منظمة التحرير 7698أكتوبر  74املسلح لنيل االستقالل )اجلبهة القومية( اليت استهلت مقاومتها يف 

م 7699يناير  78 –الطريق نفسه، وبذلت اجلامعة العربية ومجهورية مصر العربية جهودا لدمج اجلبيهتني يف جبهة واحدة  7691يف 
 أطلق عليها )جبهة التحرير( غري أن تلك احملاولة مل يكتب هلا النجاح .  -

ريب، أعوام يف أرايف ومدن اجلنوب العوبعد أعمال عسكرية وحركة مدنية  ذات طابع ثوري حترري عديدة دامت مدة أربعة 
م ومن داخل عدن ابتدأت بقنبلة املطار يف 7698أكتوبر74متثلت يف دعم االنتفاضة املسلحة وانطالق شراراهتا من ردفان 

، متكنت يف األخري اجلبهة القومية من حسم األمور لصاحلها، وإسقاط كل املناطق والسلطنات اجلنوبية يف (1)م71/72/7698
ا، وأرغمت بذلك احلكومة الربيطانية على املوافقة على التفاوض معها حيث أعلن جورج براون وزير الشؤون اخلارجية الربيطانية يده

، (1)م يف مدينة جنيف السويسرية7691نوفمرب  21عن موافقة بريطانيا على التفاوض مع اجلبهة القومية لتسليم اجلنوب العريب يف 
-22دا التفاوض، ويف اليوم التايل عقدت جلسة التعارف بني الوفدين وبعد ذلك بدأت املفاوضات من ويف اليوم احملدد حضر وف

من  81م، ويف اليوم التايل الـ7691نوفمرب  26، واليت أسفرت عن توقيع اتفاقية جنيف يف ظهرية يوم (1)م7691نوفمرب  26
مة مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية اليت اختذت من مدينة عدن عاص م مت اإلعالن عن جالء االستعمار الربيطاين وقيام7691نوفمرب 

  هلا ومن قحطان حممد الشعيب أول رئيس لتلك اجلمهورية الوليدة.
 

 املوقع:
تقع مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية يف اجلنوب الغريب من اجلزيرة العربية، حيدها من الشمال الغريب اجلمهورية العربية اليمنية 
)مشال اليمن( ومن الشمال الشرقي اململكة العربية السعودية، ومن الشرق سلطنة عمان، ومن اجلنوب البحر العريب، واعتمدت يف 
حدودها السياسية على احلدود اليت كانت قائمة يف عهد احلماية الربيطانية، واليت مت ترسيمها من قبل جلنة مشرتكة مع األتراك الذين  

، وعلى اخلط احلدودي 1م7674واليت عمدت من حكومة الطرفني يف  7614 – 7612اليمن بني عامي كانوا حيكمون مشال 
الشمايل مع السعودية الذي أعلنته بريطانيا من جانب واحد يف منتصف اخلمسينيات بعد املشاكل احلدودية مع اململكة السعودية 

، ومنذ (1) كم811911هورية اليمن الدميقراطية الشعبية حوايل ، وبشكل عام فاملساحة اإلمجالية املقدرة جلم1يف مشال حضرموت
اللحظات األوىل للمفاوضات االستقالل فقد نشبت بني الوفدين على جزر كوراي موراي اليت سلمتها احلكومة الربيطانية لسلطنة 

ل اخلالف ه على ذلك وح، وهو األمر الذي أدى لتوقف املفاوضات لبعض الوقت بسبب غضب الوفد اجلنويب واعرتاض(1)عمان
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بوضع خاص اتفاقية جنيف وهو البند اخلامس عشر الذي ينص على أن حكومة صاحبة اجلاللة ستقوم مبساعدة الدولة اجلديدة يف 
م مث مناقشة 7693تقدمي الواثئق واخلرائط اليت تثبت األراضي واحلدود واجلزر التابعة هلا، وعند عقد االجتماع املؤجل يف أبريل 

، ومل يتم التطرق مللف احلدود واملناطق واجلزر التابعة للجمهورية اجلديدة مما أدى للكثري (1)اي العسكرية وملف املالية واملعاشاتالقضا
 من احلروب والصدامات مع العديد من األشقاء يف دول اجلوار. 

 اسم اجلمهورية:
تماعات القيادة العامة للجبهة القومية، أدت يف كان اسم دولة االستقالل واحدة من نقاط اخلالفات اليت دارت يف اج

األخري لظهور ثالثة آراء كان األول منها يرى أن يطلق عليها اسم مجهورية عدن، وذلك ملكانة مدينة عدن وأمهيتها االسرتاتيجية، 
 الوقت الذي ريخ، يفبينما كان أصحاب الرأي الثاين يرون أن تسمى دولة حضرموت الكربى لشهرة مدينة حضرموت على مدى التا

رأى أصحاب الرأي الثالث أن االسم جيب أن يكون مجهورية اجلنوب العريب أتكيداً للهوية القومية العربية، وعند احتدام النقاش يف 
 األطر الداخلية للجبهة القومية ظهر رأي رابع يرى أن يطلق على اجلمهورية اسم مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية، ويف األخري مت

م حىت األول من 7691نوفمرب  81االتفاق على "مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية" واستمرت تلك التسمية منذ يوم االستقالل 
 .(1)م عندما مت تعديل االسم إىل : مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية7611ديسمرب 

 
 علم اجلمهورية:

لث أعلى إىل أسفل احلمر مث األبيض مث األسود وله من انجية السارية مث تكون علم اجلمهورية من األلوان األفقية املرتبة من
 .(1) أزرق تتوسطه جنمة محراء

 التقسيم اإلداري للجمهورية:
م أصدر الرئيس قحطان حممد الشعيب مرسوم التقسيم اإلداري للجمهورية ونص على أن تقسم 7691ديسمرب  77يف 

 حمافظات وهي: مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية إىل ست
 احملافظة األوىل:

 وتشمل عدن )العاصمة( واملعال والتواهي والشيخ عثمان والربيقة وعمران ورأس العارة ودار سعد والعماد وسقطرى.
 احملافظة الثانية:

 وتشمل حلج والصبيحة واحلواشب ولضالع وردفان والشعيب.
 احملافظة الثالثة:

 وايفع.وتشمل أبني وأحور ودثينة والعواذل 
 احملافظة الرابعة:

 وتشمل بيحان وبئر على وشبوة وعربة والعوالق ووادي جردان ووادي عزان وحبان ووادي ميفعة.
 احملافظة اخلامسة:

 وتشمل وادي دوعن ووادي حجر ووادي املسيلة ووادي حضرموت والكره والصيعر واملناهيل والشحر.
 احملافظة السادسة:

 .(1) وتشمل املهرة
حمافظة  –م صدر مرسوم رائسي جديد مت فيه استبدال أرقام احملافظات أبمساء عربية مثل حمافظة عدن 7616 ويف عام

 .(1) حمافظة املهرة –حمافظة حضرموت  –حمافظة شبوة  –حمافظة أبني  –حلج 



  Revue des lumières N6  August2021    مجلة اإلصباح للعلوم اإلنسانية   ع 6  اغسطس  2021      
 

7 
 

 االعرتاف اخلارجي ابجلمهورية:
من  81جلامعة الدول العربية، وذلك يف مساء يوم الـ تقدم الرئيس قحطان حممد الشعيب خبطاب رمسي إىل األمني العام 

م يطلب فيها موافقة اجلامعة العربية على قبول عضوية مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية، ويف اجتماع اجلامعة العربية 7691نوفمرب 
 .(1) وبية الشعبيةم وافق أعضاء اجلامعة العربية على قبول عضوية مجهورية اليمن اجلن7691ديسمرب  72املنعقد يف 

م أرسل الرئيس قحطان الشعيب مذكرة إىل األمني العام لألمم املتحدة يطلب فيها ابلعضوية، 7691يف الثاين من ديسمرب 
خاصة بعد رسالة الرتحيب اليت وجهها األمني العام لألمم املتحدة لوفد اليمن اجلنويب املفاوض عقب توقيع اتفاقية جنيف يف ظهرية 

ديسمرب  74م رحب فيها بدولة اليمن اجلنوبية يف اهليئة الدولية ومباركاً ابحلصول على االستقالل الوطين، ويف 7691مرب نوف 26يوم 
م وافق أعضاء األمم املتحدة على قبول عضوية مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية يف هيئة األمم املتحدة وبذلك حصلت على 7691

 .(1)من أي حماوالت هتدف إلسقاطها والنيل منها وهي ال تزال حديثة الوالدةاحلصانة العربية والضمان الدويل 
 نظام الــحكم: املبحث الثاين

عقد أعضاء القيادة العامة للجبهة القومية اجتماع طارئ فور عودة وفدهم املفاوض من جنيف وذلك ملناقشة الرتتيبات 
املالمح العامة للجمهورية وامسها وعلما وحدودها ونظام حكمها ومسار توجهها الالزمة قبل إعالن قيام اجلمهورية واملتمثلة يف رسم 

( الذي حدد 7وهو الطريق االشرتاكي مبساعدة ودعم االحتاد السوفيييت، وبعد نقاشات مستفيضة بني األعضاء صدر القرار رقم )
، كما (1)أن نظام احلكم يف اجلمهورية نظام رائسي املالمح العامة للجمهورية اجلديد وقد تضمن يف البند اخلامس منه اإلشارة إىل

( ونص على تعيني السيد قحطان حممد الشعيب رئيسًا جلمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية وذلك ملدة سنتني من 2صدر القرار رقم )
يل احلكومة األوىل م وتشك7691نوفمرب  81اتريخ التعيني، وكلف رمسيًا إبعالن االستقالل الوطين يف اليوم التايل أي يوم 

 .(1)للجمهورية
 

 رؤساء اجلمهورية:
 22م وحىت إعالن الوحدة اليمنية يف 7691من نوفمرب  81توىل رائسة مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية منذ قيامها يف الـ 

 م مخسة رؤساء هم:7661مايو 
 م(7696-7691قحطان حممد الشعيب )-7

م، ولد يف مدينة 7696يونيو  27م وحىت 7691نوفمرب  81الهلا أي من هو أول رئيس للجمهورية فور إعالن استق
، وعمل يف جمال عمله يف (1) م( وخترج من جامعة دوردون يف كلية الزراعة ابخلرطوم مهندساً زراعياً 7628الصبيحة) –طور الباحة 

م مستشاراً 7698سبتمرب  29ثورة  ، عني بعد انتصار(1) مدينة أبني وحلج وحضرموت، وهو أحد مؤسسي رابطة أبناء اجلنوب
، تويف (1) للرئيس عبد هللا السالل لشؤون اجلنوب احملتل، وهو من توىل رائسة وفد املفاوضات يف جنيف ووقع على اتفاقية االستقالل

 .(1) عاماً  11م عن عمر يناهز 7637يوليو  1يف 
 م(7613-7696سامل أمحد ربيع علي )ساملني( )-2

م، ولد يف قرية احملل مبدينة أبني 7613يونيو  29م وحىت 7696يونيو  22رية خالل الفرتة من توىل رائسة اجلمهو 
م.وتلقى تعليمه يف مدينة عدن مث عمل يف جمال التعليم، وهو يعد أحد القادة البارزين يف اجلبهة القومية ومن صفاته شدة 7681

، صدرت العديد من القوانني ونظمت احلياة (1)اء والبسطاء منهمالتواضع وحبه الشديد للجلوس بني أوساط الشعب وخباصة الفقر 
يف عهده واخنفضت األسعار وتقوت العملة، وعمومًا فإن كل أعماله كانت خلدمة الطبقات الكادحة واملعدومني لذلك لقب أببو 

 .(1)7613نيو يو  21املساكني، متيز مبيوله السياسية اليسارية  للتيار الصيين املاوي أعدم بقرار حزيب يف 
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 (7631-7613عبد الفتاح إمساعيل )-8
م وحىت 7613ديسمرب  29هو اثلث رئيس جلمهورية اليمن اجلنوبية الشعبية حيث توىل رائسة اجلمهورية خالل الفرتة من 

ل مم( احلجرية يف حمافظة تعز، عمل كمتدرب يف شركة مصايف عدن، واخنرط يف الع7686م، وهو من مواليد )7631أبريل  21
الثوري حىت أصبح عضواً يف اللجنة التنفيذية للجبهة القومية، كما أنه كان أحد األعضاء الوفد املفاوض يف جنيف، وبعد االستقالل 

أصبح أمينا عاما للتنظيم السياسي اجلبهة القومية ،حيث قام  7696، ومنذ (1)ُعني وزيرًا للثقافة واإلرشاد وشؤون الوحدة اليمنية
م 7613سته جبمع فصائل العمل الوطين ودجمها يف إطار تنظيم واحد هو احلزب االشرتاكي اليمين وذلك يف أكتوبر خالل فرتة رائ

م وذلك ألسباب صحية، متيز بتقربه الكبري من السوفيت ووقع أول معاهدة 7631أبريل  21وقد استقال من رائسة اجلمهورية يف 
 .(1)م7639يناير  78يف أحداث دموية يف  ، وقتل7616صداقة وسالم طويلة األمد مع موسكو 

 (7639-7631علي انصر حممد )-4
م( 7686م، وهو من مواليد )7639يناير  78م وحىت 7631أبريل  27هو الرئيس الرابع للجمهورية وذلك من الفرتة 

ه مدرساً يف مدرسة املعلمني ومت تعيينحمافظة أبني، درس يف مدينة مودية وأحور وخترج بعد ذلك من دار  –مديرية مودية  –قرية القوز 
م وليصبح بعد ذلك مديراً هلا، يعد من أنشط أعضاء حركة القوميني العرب واجلبهة القومية خالل فرتة 7616دثينة االبتدائية عام 

لكثري من املناصب ، ليتدرج بعدها يف ا(1)، مث حمافظًا للحج(1)الكفاح املسلح وبعد إعالن االستقالل الوطين ُعني حمافظًا للجزر
م، كان عهده عهد تقدم وتنوير وانفتاح مع العديد من دول اجلوار وشهدت اجلمهورية أابن حكمه 7617الوزارية ورائسة الوزراء عام 

م واستقر يف صنعاء مث سوراي، ويعيش حالياً 7639يناير  78هنضة كبرية يف كل اجملاالت، غادر السلطة عقب األحداث الدموية يف 
 هورية مصر العربية.يف مج

 م(7661 – 7639حيدر أبوبكر العطاس )-1
م( 7686م، وهو من مواليد )7661مايو  22م رئيساً هليئة رائسة جملس الشعب األعلى حىت 7639يناير  24عني يف 

برز قيادات ا مدينة حريضة يف حمافظة حضرموت، حاصل على شهادة بكالوريوس يف اهلندسة الكهرابئية من جامعة القاهرة، يعد من
، توىل وزارة اإلنشاءات واألشغال يف كل احلكومات اليت شكلت يف اجلمهورية (1)اجلبهة القومية وحركة القوميني العرب يف حضرموت

 74م حىت إعالن قيام الوحدة، وعني مرتني رئيسًا للوزراء كان أوهلا خالل الفرتة من 7696يونيو  22منذ اخلطوة التصحيحية 
، يتميز ابحلكمة والعقالنية (1)م، واثنيها تعيينه رئيسًا لوزراء أول حكومة للوحدة اليمنية7639فرباير  3وحىت  م7631فرباير 

 والوسطية وحسن التصرف والقبول لدى الكثري من دول اجلوار، يعيش حالياً يف اململكة العربية السعودية.
 السلطة التشريعية:

دم وجود ع ل وبعد عملية تغيري ثوري كبري لكل املنظومة االستعمارية السابقة من الطبيعي ويف املراحل األوىل لالستقال
 سلطة تشريعية وجمالس برملانية يف مجهورية حديثة الوالدة، لذلك فقد حدد القرار األول يف البند الثاين منه أن القيادة العامة للجبهة

، ويف األول من ديسمرب (1)حىت يتم إعداد دستور مؤقت للجمهورية لقومية هي السلطة التشريعية يف اجلمهورية ومتارس تلك املهام
من أعضاء القيادة العامة للجبهة القومية  78( قضى بتعيني 1م أصدر الرئيس قحطان حممد الشعيب مرسوم مجهوري رقم )7691

ب الواحد والتنظيم تزام بنظام احلز يف اهليئة التشريعية للجمهورية وذلك حلني إعداد دستور مؤقت للجمهورية وشدد على ضرورة االل
م أصدر الرئيس قحطان حممد الشعيب 7691، ويف اليوم التايل الثاين من ديسمرب (1)الواحد فقط يف اجلمهورية وهي اجلبهة القومية

نية سارية املفعول ا( والذي قضى ابعتبار مجيع القوانني والتشريعات السابقة اليت وضعت يف عهد اإلدارة الربيط9املرسوم الرائسي رقم )
قانونيًا وإداراًي على أن يتم اعتماد كلمة رئيس اجلمهورية قحطان حممد الشعيب على تلك القوانني بداًل من كلمة صاحبة اجلاللة، 
املندوب السامي الربيطاين، وزير احتادي، وزير املستعمرات أو أي كلمات استعمارية أخرى حىت يتم وضع قوانني وتشريعات خاصة 
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 .(1)جلمهورية ويعمل هبا بشكل دائماب
م صدر أول دستور جلمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية وقد جاء يف املادة التاسعة منه أن يتم 7611نوفمرب  81يف 

دة ( منه أن تقوم القيا784تشكيل جملس شعب أعلى على أساس االنتخاابت احلرة العامة واملتساوية واملباشرة وجاء أيضاً يف املادة )
العامة للجبهة القومية بتشكيل جملس شعب أعلى مؤقت وملدة سنة واحدة فقط، وذلك بسبب األوضاع الراهنة يف اجلمهورية وعدم 
صدور قانون االنتخاابت اقتضت احلاجة إىل تشكيل اجمللس ابلتعيني مؤقتاً ريثما تتمكن الدولة من وضع األسس والقواعد املنظمة 

م أصدر رئيس جملس الرائسة سامل ربيع علي 7617أبريل  71العامة وقيام السلطة التشريعية املنتخبة، ويف  إلجراء عملية االنتخاابت
 -م7617يوليو  87( عضواً واليت استمرت صالحياته ملدة مثان سنوات )717قرار تشكيل جملس الشعب األعلى الذي تكون من )

، والذي استمر حىت عام (1)م7613األعلى الثاين يف ديسمرب  ( وحىت انتهاء فرتته ابنتخاب جملس الشعب7613أغسطس 21
 .(1)م7661مايو  22م وحىت 7639م، ليبدأ فرتة عمل جملس الشعب األعلى الثالث من ديسمرب 7639

 السلطة التنفيذية:
املشاريع الواجب و ظهرت السلطة التنفيذية واملتمثلة يف جملس الوزراء قبل ظهور السلطة التشريعية اليت تسن هلا القوانني 

تنفيذها، وهو أمر طبيعي ابلنسبة جلمهورية حديثة الوالدة حتتاج لفرتة من الزمن لسن دستور وأنظمة جديدة تسري عليها كما أن 
تشكيل احلكومة منذ أول يوم لالستقالل يعترب ضرورة ملحة لتسيري أمور الدولة ومصاحل الشعب وتوفري احتياجاهتم، لذا فقد كلفت 

 .(1) ة العامة للجبهة القومية رئيس اجلمهورية املعني من قبلها قحطان حممد الشعيب بتشكيل احلكومةالقياد
 

 احلكومة األوىل: -7
وزير  74كان الرئيس قحطان حممد الشعيب أول رئيس للجمهورية وأول رئيس للحكومة أيضاً، وقد تكونت حكومته من 

م، أي أن هذه 7696أبريل  1م وحىت 7691نوفمرب  81تشكيل احلكومي يف ابتدأت فرتة عملهم منذ يوم االستقالل وإعالن ال
 .(1) احلكومة استمرت حوايل عام واحد وأربعة أشهر ومخسة أايم فقط

 احلكومة الثانية:-2
أبريل  9ُكلف فيصل عبد اللطيف الشعيب بتشكيل اثين حكومة يف مجهورية اليمن اجلنوبية الشعبية وذلك خالل الفرتة من 

 .(1) وزير 74يوماً وتكونت من  79م أي حوايل شهرين و7696يونيو  22م واليت استمرت حىت 7696
 احلكومة الثالثة:-8

م وحىت الثاين من 7696يونيو  28توىل حممد علي هيثم رائسة احلكومة الثالثة يف اجلمهورية وذلك خالل الفرتة من 
 .(1) وزيراً  74ت العادة فقد تكونت حكومته من م أي عامني وشهرين وتسعة أايم فقط، وكما جر 7617أغسطس 

 احلكومة الرابعة:-4
 74م وحىت 7617يعد علي انصر حممد رابع رئيس للحكومة يف اجلمهورية وذلك خالل الفرتة من الثاين من أغسطس 

 .(1) وزيراً  78أايم، وتكونت حكومته من  71أشهر و 8عام و 78م أي 7631فرباير 
 احلكومة اخلامسة:-1

فرباير  3م وحىت 7631فرباير  74وزيراً وذلك خالل الفرتة من  76كانت برائسة حيدر أبوبكر العطاس وتكونت من 
 .(1) يوم فقط 22شهراً و 77م أي أهنا استمرت حوايل 7639

 احلكومة السادسة:-9
وزيرًا وذلك  79عضوية هي آخر احلكومات يف مجهورية الني الدميقراطية الشعبية وكانت برائسة ايسني سعيد نعمان و 
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 .(1) يوم فقط 77م أي استمرت أربع سنوات وشهرين و7661مايو  22م وحىت 7639فرباير  3خالل الفرتة من 
 املبحث الثالث: جماالت التطور يف مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية

ام تطورات يف خمتلف عدى ثالثة وعشرون عشهدت مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية خالل فرتة قيامها البسيطة واليت مل تت
اجملاالت اليت ال ميكننا التطرق إليها وتفصيلها يف هذا احليز اليسري وسنكتفي ابحلديث عن جوانب التميز والسبق على كل من دول 

 املنطقة متكنت من خالهلا حتقيق إجنازات ومستوايت وأرقام عالية على املستوى الدويل واإلقليمي ومن أمهها:
 الدستور:

م صدر أول دستور للجمهورية أي بعد ثالثة سنوات من إعالن االستقالل الوطين وهذا يعد متيز 7611نوفمرب  81يف 
وسبق على مستوى اجلزيرة واخلليج حيث وأن األوضاع الداخلية اليت عاشتها اجلمهورية منذ أول يوم لالستقالل اتسمت ابالختالف 

واليت عاشها أواًل ومنذ البداية بني أعضاء القيادة العامة للجبهة القومية فذاك ميني رجعي وهذا يسار يف وجهات النظر واالنقسام 
، ومن جانب آخر صراعات (1)انتهازي جرت البلد إىل حروب داخلية وتصفيات جسدية رغم واحدية اهلدف الوطين الذي جيمعهم

جية ليت ال تقل عنها وطنية وأيضاً ختوف اجلبهة القومية من احملاوالت اخلار اجلبهة القومية مع القوى واألحزاب األخرى يف الداخل وا
الطاحمة يف القضاء على النظام اجلمهوري، وما زاد من سوء األوضاع هو عدم وجود الكادر القانوين املؤهل خاصة بعد تفرد اجلبهة 

 إبصدار الذي أدى يف جممله إىل قيام الرئيس قحطان الشعيب القومية ابحلكم وقضاءها على كل القوى الوطنية املنافسة هلا، وهو األمر
 78م واخلاص بتكوين جلنة تشريعية من أعضاء القيادة العامة للجبهة القومية مكونة من 7691ديسمرب  7( يف 1املرسوم رقم )

ألنظمة والقوانني القدمية يف ( واخلاص ابلعمل اب9م إصدار املرسوم اجلمهورية رقم )7691ديسمرب  2عضو وتبعة يف اليوم التايل 
 .(1)عدن حىت تتمكن اللجنة التشريعية من إكمال عملها يف إصدار دستور جديد

م مت االنتهاء من مسودة الدستور وأعطيت مدة ثالثة أشهر ملناقشته بني أبناء الشعب 7611يف األول من أغسطس 
مادة موزعة على ستة  781تور الذي تكون يف صورته النهائية من واملنظمات اجلماهريية وجنم عن ذلك تعديل أربعني مادة يف الدس

م مت تعديل ذلك الدستور يف ظل أوضاع ال تقل مأساوية عن األوضاع السابقة اليت رافقت العمل 7613أكتوبر  87أبواب، ويف 
سس خالهلا احلزب ل من عام أعلى الدستور السابق، حيث قتل الرئيس ساملني واعتلى عبدالفتاح إمساعيل الرائسة وتنحى بعد أق

م وانتهت كل تلك املآسي بتويل الرئيس علي انصر حممد رائسة اجلمهورية وبدأ العمل املنظم 7613االشرتاكي اليمين يف أكتوبر 
 ة، وقد بلغت القوانني الصادرة يف مجهورية اليمن الدميقراطي(1)مادة موزعة على ستة أبواب 783ابلدستور اجلديد الذي تكون من 

قانوانً وهو ما يعد إجناز اترخيي حيسب هلذه  972م حوايل 7636م وحىت الثالث من سبتمرب 7693الشعبية خالل الفرتة من عام 
اجلمهورية يف ظل حروب وصراعات متواصلة كان من الصعب معها حتقيق متيز متثل يف صدور تلك الدساتري والقوانني اليت استمر 

 عند إعالن قيام الوحدة اليمنية.م 7661مايو  22العمل هبا حىت 
 اجملال االقتصادي:

إن موقع مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية اجلغرايف حبد ذاته هو ميزة اقتصادية من صنع هللا سبحانه وتعاىل، حيث تسيطر 
الثالث وهو ما أدى  امل القدميمن خالل هذا املوقع على خطوط التجارة العاملية بربطها بني جتارة الشرق والغرب وتوسطها لقارات الع

إلظهار احلركة التجارية يف موانئها، كما أن طول الشريط الساحلي الواقعة عليه أدى لرخاء اقتصادي يف جمال صيد األمساك، أما يف 
ا حاف  على مماجملال الزراعي فقد كانت تربتها الربكانية سبب توفر كل أنواع اخلضار والفواكه فيها ويف تنشيط حرفة الرعي أيضًا 

جودة وزايدة أعداد ثروهتا احليوانية، وأمام كل تلك املزااي الرابنية عمل رجال السياسة واالقتصاد يف اجلمهورية العديد من الدراسات 
يز ماالقتصادية ابالستعانة ابخلرباء السوفييت واألملان الشرقيني للمساعدة وتقدمي املشورة والدعم واإلمكانيات حلفاظ على ذلك الت

، والنهوض به وهو األمر الذي ما كان له أن حيدث لوال السياسة االقتصادية اليت مت إتباعها بوضع خطط زمنية (1)االقتصادي
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 للنهوض بكل اجملاالت يف اجلمهورية وهي:
 م(.7614-م7617خطة التنمية الثالثية )-7
 م(.7616-م7614خطة التنمية اخلمسية األوىل )-2
 م(.7631-م7637ية الثانية )خطة التنمية اخلمس-8
 .(1) م(7661-م7639خطة التنمية اخلمسية الثالثة )-4

 اجملال التعليمي:
شهدت اجلمهورية تطوراً كبريًا يف جمال الرتبية والتعليم حيث فتحت الكثري من املدارس يف خمتلف أحناء اجلمهورية واليت 

انوي على جملانية التعليم وقد ابتدأ التعليم من مرحلة رايض األطفال حىت التعليم الثالتحق هبا إعداد كبرية من البنني والبنات نظرًا 
، وأهم جتربة منوذجية يف تطوير القدرة 4-3سنوات تعليم اثنوي مث تغيري إىل  8أي تسع موحدة و 8-6أساس السلم التعليمي 

 ما يعرف ابلتعليم  البوليتكنيك نب التطبيقي عنه النظري حيث مت تدشنيالتطبيقية للتعليم العام هو ربطه ابلبيئة احمللية والرتكيز على اجلا
م 7611،كما ظهر التعليم اجلامعي ابفتتاح جامعة عدن عام 7661-7632) الصناعي( يف املدن والزراعي يف الريف خالل الفرتة 

يد من املعاهد الفنية ك حيث عملت على فتح العدلتوفر الكثري من الكوادر التعليمية يف كافة جماالت العلوم، ومل تكتِف احلكومة بذل
املهنية والتكنولوجية والطبية وخطت مجهورية اليمن الدميقراطية بكل تلك اإلجراءات خطوات كبرية ومتقدمة يف جمال الرتبية والتعليم 

م 7631أبريل  9ة اليونسكو يف ويف مقدمتها االهتمام ابحلملة الوطنية حملو األمية حيث متكنت من جين مثارها عندما أعلنت منظم
ي هأن مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية حتتل املرتبة األوىل بني كل دول شبه اجلزيرة العربية يف جمال التعليم وأن نسبة األمية فيها 

ب التميز يف ، وهذا هو جان(1)فقط من إمجايل عدد السكان وشكرت جهود احلكومة املبذولة يف االهتمام ابجملال التعليمي 2%
اجلانب التعليمي فتصريح منظمة اليونسكو التابعة لألمم املتحدة يعين ومبا ال يدع جمال للشك أن التعليم وصل لكل بقاع اجلمهورية 

 ومشل كل الفئات العمرية فيها.
 اجملال االجتماعي:

اكي، فلم يعرف جلمهوري وهنجه االشرت يعد اجلانب االجتماعي أكثر اجملاالت تطوراَ ويعود السبب يف ذلك لطبيعة النظام ا
اجملتمع وجود أي طبقات أو فوارق طبقية، بل مكوانت اجتماعية واحدة ونسيج اجتماعي واحد متساوي يف احلقوق والواجبات 

حمللية اليت ا ذكوراً كانوا أو إانث فالعلم والعمل واملشاركة السياسية كانت متاحة للجميع وهو ما بدا جلياً يف دورة انتخاابت اجملالس
م عندما متكنت املرأة من الفوز 7631م، ويف انتخاابت جملس الشعب األعلى يف الدورة الثانية عام 7619متت ألول مرة يف عم 

مقعد، مما يدل على تطور الوعي بني أفراد اجملتمع والذي لعب الدور الرئيسي فيه هو قانون  777بعشرة مقاعد يف اجمللس من أصل 
، (1)م حيث ساهم كثرياً يف تعميق عالقات االحرتام والتكافؤ يف الفرص بني الرجل واملرأة7614يناير  7ُأصدر يف األسرة الذي 

 وهو متيز فريد هلذه اجلمهورية احملاطة ابلعديد من األنظمة امللكية مث ذكره والثناء عليه يف التقارير األمريكية.
م عدم 7696يونيو  22نذ يوم االستقالل وحىت اخلطوة التصحيحية أكدت اجلبهة القومية يف كل القرارات الصادرة م

مساحها أبي أعمال ومشاكل داخلية ختل ابألمن والنظام وكان لقوهتا وسيطرهتا رسالة اجتماعية واضحة لكل أبناء اجلمهورية سامهت 
اهر القبلية العام ومحل السالح والثأر واملظ يف القضاء على الكثري من الظواهر واملشاكل االجتماعية مثل السرقة والقتل وهنب املال

 .(1) والتفاخر ابالنتماءات القبلية وغريها من املظاهر االجتماعية اليت تفردت ومتيزت هبا هذه اجلمهورية عن كل دول املنطقة
 اجملال الثقايف واإلعالمي:

كان يهدف خلدمة   لشعبية كان ضعيفاً حبجة أنهيعتقد البعض أن اجلانب الثقايف واإلعالمي يف مجهورية اليمن الدميقراطية ا
، وهم مصحون يف ذلك إىل حد ما (1)مصلحة احلزب الواحد واملسار االشرتاكي، حيث انه مل يسمح بقيام أي نشاط ثقايف معارض
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ال الثقايف ويف جوانب معينة فقط كالصحافة مثاًل، إال أن هناك جوانب أخرى متيزت فيها اجلمهورية خالل فرتة قيامها يف اجمل
واإلعالمي كاجلانب الفين، حيث أن هناك العديد من الفنانني من أبناء اجلمهورية متيزوا وذاع صيتهم يف كل أحناء اجلزيرة العربية بل 

نية دوالعامل العريب وهو األمر الذي ينطبق على الشعراء أيضاً، فقد متيزت اجلوانب الفنية أبمناط فنية خمتلفة وألوان عديدة منها الع
واحلضرمية واللحجية واليافعية وغريها، كما شهدت احلركة املسرحية تطوراً كبرياً وسجلت هلا أعمل مسرحية خالدة يف كل األذهان، 
إضافة إىل وجود السينما وانتشارها يف كل مدن اجلمهورية حتت إشراف املؤسسة العامة للسينما اليت سجلت بذلك نقطة متيز ثقايف 

جلمهورية فقط، إضافة إىل املهرجاانت السنوية الثقافية لألعراس والرقص الشعيب واليت راجت وال تزال رائجة يف كل تفردت هبا هذه ا
ب نأحناء اجلزيرة العربية والعامل ككل من خالل مشاركتها يف الكثري من احملافل الفنية الدولية واليت منحتها نقطة متيز يف كل تلك اجلوا

 .(1)متيز وتطور هذه اجلمهورية يف اجملال الثقايف واإلعالميالفنية كأمثلة فقط على 
 اجملال العسكري:

اعتمدت اجلبهة القومية يف كفاحها املسلح ضد االستعمار الربيطاين على جهود ثوارها والقطاع الفدائي والتفاف معظم 
وال دعم ن حتقيق النصر وإسقاط كل املناطق لأبناء الشعب حوهلا، وتشري بعض املصادر أن اجلبهة القومية ما كان هلا أن تتمكن م

القوى الوطنية داخل اجليش االحتادي هلا وتقدمي السالح والعتاد والرجال هلا حيث أن كل تلك األمور جاءت أبمر من املندوب 
جتمع املندوب م ا7691نوفمرب  71-1، وخالل الفرتة من (1)السامي الربيطاين يف عدن إىل قادة اجليش بطريقة سرية وتنسيق خفي

السامي مهفري تريفيليان مع قادة اجليش موضحاً هلم متكن اجلبهة القومية من السيطرة على كل البلد وعدم مقدرة القوات الربيطانية 
على االستمرار يف املواجهة، وهذا احلديث ينفي االدعاء السابق بوجود أي تنسيق، وأمام ذلك قرر قادة اجليش الوقوف مع اجلبهة 

 .(1)ية ألن كل ما يهمهم هو احلفاظ على أمن واستقرار البلد من احلروب والفنتالقوم
بدأت اجلمهورية هبذا اجليش االحتادي املوروث من العهد السابق والذي كان يتكون من ألوية قليلة العدد وقليلة التسليح 

رطل  21 واملتوسطة )رتوسرتلنج( ومدافع ميدان عيارحيث ال متتلك سوى أسلحة قدمية من نوع )كنده( وبعض الرشاشات اخلفيفة 
وعرابت قليلة العدد يف معسكر صالح الدين، وعرابت مدرعة من نوع )فرييت( والقليل من طائرات اجلت بروفست وزورقني حبريني 

ي، وقد بدأت  قو صغريين وسفينة، وكل ذلك ما كان يكفي حلماية سيادة اجلمهورية الوليدة، لذلك كان البد من بناء جيش وطين
أوىل اخلطوات عندما قام أول وزير للدفاع يف حكومة قحطان السيد علي سامل البيض بزايرة إىل موسكو وطلب الدعم والتسليح 

، إال أن االنعطافة امللحوظة يف مسرية تطور املؤسسة العسكرية حتسب منذ أن مجع وزير الدفاع آنذاك على انصر 7693الروسي يف 
ة القوا املسلحة لوضع خطة مخسية لبناء اجليش الوطين مبساعدة اخلرباء السوفييت وسوراي وليبيا والعراق ومتخضت كل حممد كل قياد

، واليت تعترب البداية احلقيقية لبناء جيش مجهورية (1)م7617تلك اجلهود عن افتتاح أول كلية عسكرية يف عدن يف الفاتح من سبتمرب 
ل لذي تكون يف جممله من وحدات برية وحبرية وجوية على أعلى املستوايت يف التدريب واإلعداد والتأهياليمن الدميقراطية الشعبية وا

ألف  31وتلك هي نقطة التميز يف اجلانب العسكري حيث بين على أحدث األسس العلمية املتطورة والذي بلغ تعداد أفراده حوايل 
دائرة لألركان العامة وكليتني عسكرية وكلية جوية وكلية للشرطة  73لواء مشاة يف كل التخصصات احلربية و 41ضابط وجندي و

مدرسة ختصص عسكري يف خمتلف اجملاالت العسكرية ومدرسة للقادة واألركان، كما امتلك اجليش قاعدة صيانة للصواريخ  72و
احل حلف وارسو وكان ة أنواع الصواريخ لصوهي نقطة متيز أخرى ألهنا كانت القاعدة الوحيدة يف املنطقة العربية وهي تقوم بصيانة كاف

 .(1)موقعها يف بئر النعامة مبدينة عدن
م 7691نوفمرب  81عاماً من عمرها، كانت بدايته من مولدها يف  28هكذا كانت مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية يف 

 م.7661مايو  22حىت هنايتها عند توحيد شطري اليمن وإعالن قيام دولة الوحدة يف 
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 اخلامتة
ظل جنوب اليمن يف معظم اترخيه احلديث خيضع لعدد كبري من الكياانت السياسية الصغرية، اليت اختلفت أمسائها بني 

عاما حافظت السلطات الربيطانية على الوضع  781مشيخة وسلطنة وامارة، وعند خضوعه للنفوذ الربيطاين الذي استمر قرابة 
ية وحاولت يف أايمها األخرية أن تقيم احتادا فدراليا جيمع معظم تلك الكياانت لكن احلركة الوطن السياسي املفتت ألسباب خاصة هبا،

والتحررية كان هلا موقفا سلبيا من ذلك االحتاد الذي مل يضم سلطنات اجلنوب كلها ويف األخري سقطت مناطقه ومناطق كل 
 م.7691ر األخرية من سنة السلطنات واملشيخات اجلنوبية يف يد اجلبهة القومة يف الشهو 

مرحلة مهمة يف اترخيه السياسي، فقد متكنت 7691نوفمرب  81ومثلت اجلمهورية الوليدة اليت ظهرت يف جنوب اليمن يف 
من توحيد مناطق اجلنوب كلها وألول مرة حتت سلطة مركزية واحدة، كما قدمت جتربة حكم خمتلفة عن جتارب احلكم يف سلطنات 

ملنطقة كلها، فقد تشبعت اجلبهة القومية اليت قادت اجلمهورية ابألفكار التحررية القومية اليت سادت رحيها الوطن اجلنوب ويف دول ا
العريب يف ذلك الوقت، مث اجتهت حنو اليسار أكثر وأكثر حىت أصبحت تعتنق الفكر االشرتاكي األممي الذي كان مركزة االحتاد 

 املواقف السياسية اليت وترت عالقاهتا مع العديد من القوى الوطنية الداخلية وكذلك مع السوفييت، ونتج عن ذلك التحول مجلة من
 دول املنطقة اليت كانت هتيمن عليها أنظمة تقليدية يف ظل سياسة دولية متيزت ابالستقطاب احلد بني املعسكرين الشرقي والغريب. 

اليمين إىل مجلة  السياسية الوليدة منها وآخرها احلزب االشرتاكي ودفع الفكر السياسي اليت تبنته اجلبهة القومية والتنظيمات
من اإلجراءات والسياسية والتشريعية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية والثقافية ذات الطابع االشرتاكي، ويف حني كان لتلك 

العامة ومنها التعليم  تعليم، وجمانية الكثري من اخلدماتالسياسات إجيابياهتا مثل القضاء على النظم والقبلية، ووقف الثارات، وإلزامية ال
والصحة، ودعم السلع الغذائية، فقد كانت لتلك السياسات سلبياته ومنها االستبداد السياسي، وتقييد االقتصاد وهيمنة الدولة عليه 

ام السلطة واحدة من أهم مشكالت نظمما دفع بكبار التجار والرأمسال الوطين على مغادرة البلد، كما مثلت دورات الصراع على 
 7667مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية. كما كانت مؤشرات بداية تفكك املعسكر االشرتاكي وسقوط االحتاد السوفييت املدوي 

 عواقبه الوخيمة ملا جرى الحقا للشطر اجلنويب من دمار وهزائم.  
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عّمان،  –، دار زهران للنشر والتوزيع 2اليمن وخصوصية احلكم والوحدة، ط عبد الوهاب الروحاين: .71

 م.2116
 م.7639القاهرة،  –عبدهلل الثور: واثئق مينية، مطبعة املدين  .79
 م.7668، 2القاهرة، ط –عبده حسني األدهل: االستقالل الضائع: دار العهد للطباعة والنشر  .71
 م.2121بغداد،  –، دار املدى 2علي انصر حممد: ذاكرة وطن، ج .73
الفرد هوليداي: الصراع السياسي يف شبه اجلزيرة العربية، ترمجة حازم صاغية وسعد حميوه، دار ابن  .76

 م.7611بريوت،  –خلدون 
موسكو،  –فيتايل انؤومكني: اجلبهة القومية يف الكفاح من أجل استقالل اليمن اجلنوبية، دار التقدم  .21

 م.7634
 –م جتربة اليمن اجلنوبية الشعبية، دار الطليعة للطباعة والنشر فيصل الشعيب وآخرون: كيف نفه .27

 م.7696بريوت، 
 .281هـ، ص7867بريوت،  –حممد حسن عوبلي: اغتيال بريطانيا لعدن، منشورات العصر احلديث  .22
 –أكتوبر، دار الكتب العامة  74حممد عباس انجي: حقائق جديدة عن االنطالقة األوىل لثورة  .28

 م.2112صنعاء، 
 م.7693بريوت،  –مد عمر احلبشي: اليمن اجلنويب، دار الطليعة للطباعة والنشر حم .24
 م.7639بريوت،  –، دار التنوير للطباعة والنشر 1حممد حيىي احلداد: التاريخ العام لليمن، ج .21
 –مكرم حممد أمحد: الثورة يف جنوب اجلزيرة عدن واليمن، املؤسسة املصرية العامة للكتاب والنشر  .29

 م.7693ة، القاهر 
 م.7693بريوت،  –انئف حوامتة: أزمة الثورة يف اجلنوب اليمين، دار الطليعة للطباعة والنشر  .21
لندن،  –م، مطابع ماكمليان 7691اجلزء الثالث عدن  –مهفري تريفيليان: الشرق األوسط يف ثورة  .23

 م ترمجة منال سامل حلبوب.7611
 م.7611لندن،  –ن، مطابع ماكمليان عد 8مهفري تريفيليان: الشرق األوسط يف ثورة، ج .26
 م.7633موسكو،  –يفغيين برمياكوف: التاريخ احلديث لدول آسيا العربية، دار انؤوكا للنشر  .81

 اثنياً: الصحف واجملالت:
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أكتوبر: مراحل تطور النظام الدستوري يف اليمن اجلنويب، حيىي قاسم سهل،  74صحيفة  .7
 م، عدن.81/77/2172

 م.2121مايو  71م، احملرر، األحد، 7664 –م 7691يف اجلنوب  صحيفة األايم: احلكام .2
 م.7693يناير  81صحيفة الثوري:  .8
صحيفة الشرق األوسط: صراع الرفاق الدامي يف عدن من أول تصفية إىل آخر مذحبة، منري املاوري،  .4

 م.2171فرباير  7، 78641عدن 
 م.7694يناير  71، السنة الثالثة، اجلمعة 81صحيفة صوت اجلنوب: العدد  .1
 م.2121أكتوبر  1صحيفة عدن الغد: املؤمتر العام الرابع للجبهة القومية، اخلضر عبدهللا، األربعاء  .9
 م.74/1/2121صحيفة عدن الغد: ذاكرة وطين، للرئيس علي انصر حممد،  .1
 م.2171أكتوبر  21صحيفة عدن الغد: قصة ساملني وابنته خزانة، احملرر، عدن، اجلمعة  .3
 م.2121أغسطس  74اتمي: عدن بني حمو األمية وتفشي اجلهل، حسن قاسم، اجلمعة صحيفة عدن  .6

 م.7633عدن،  –م: اجلهاز املركزي لإلحصاء 7633كتاب اإلحصاء السنوي لعام  .71
 7698جملة دراسات اترخيية: اجلنوب العريب الثورة واالستقالل: البعد اجليوسياسي للصراع يف عدن ) .77

 م. 2176ي قاسم، ، مركز عدن للدراسات والبحوث التارخيية والنشر، العدد الثالث، عدن (  د. وليد عبدالبار 7691 –
 اثلثاً: الواثئق:
 م.7639يناير  74واثئق أرشيف وكالة االستخبارات األمريكية: اليمن اجلنويب، واشنطن،  .7
ف م/ األرشي7691نوفمرب  22جنيف،  –، مفاوضات االستقالل 2وثيقة أس. أيه. أن. ،أس/أر،  .2

 لندن. –الوطين الربيطاين 
 م، عدن.7691نوفمرب  81(، القيادة العامة للجبهة القومية، 7وثيقة القرار اجلمهوري رقم ) .8
 م، صنعاء.7661مايو  24م، رائسة اجلمهورية اليمنية، 7661( لعام 7وثيقة القرار اجلمهورية رقم ) .4
 71الشعب األعلى، رائسة اجلمهورية، م اخلاص بتشكيل جملس 7617( لعام 74وثيقة القرار رقم ) .1

 م، عدن.7617أبريل 
م، 71/72/7691واخلاص بتعيني حمافظني للمحافظات الست،  21وثيقة املرسوم اجلمهوري رقم  .9

 عدن. –رائسة اجلمهورية 
 م، عدن.2/2/7691(، رائسة اجلمهورية، 9وثيقة املرسوم اجلمهورية رقم ) .1
م، رائسة 7/72/7691خلاص إبنشاء منصب حماف  اجلزر، ( وا4وثيقة املرسوم اجلمهورية رقم ) .3
 عدن. –اجلمهورية 
م، قحطان الشعيب، رائسة 7691نوفمرب  81( اخلاص بتشكيل الوزارة، 7وثيقة املرسوم رقم ) .6

 اجلمهورية، عدن.
 ىلوثيقة تقرير اخلبرية األمريكية هيلني الكنر: اليمن اجلنويب قدم إجنازات استثنائية والوحدة حتولت إ .71

 م.2121سويسرا،  –منشورات ايكوبني  –واشنطن  – 24فجر كاذب، ترمجة سوث
 –م، مدونة القاضي أنيس مجعان 7613وثيقة دستور مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية، أكتوبر  .77

 م.2176أغسطس  9عدن، 
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مهورية، م، رائسة اجل7691نوفمرب  81وثيقة حمضر اجتماع القيادة العامة للجبهة القومية، صباح  .72
 عدن.

 


