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ومضات من فكر شهيد الوطن.. دولة األســــــتـاذ عبــدالعـزيــز عبـدالغنــي
أج���رت »امل��ي��ث��اق« ال��ع��دي��د م��ن احل���وارات  

الصحافية مع شهيد الوطن الكبير دولة 
األس���ت���اذ ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��دال��غ��ن��ي »رح���م���ه ال���ل���ه«.. 
حتدث فيها بلسان السياسي اخلبير ورجل الدولة 
وطنه  أجل  من  املخلص  املناضل  وروح  املخضرم 

وقضايا شعبه..
عهدنا،  التي  شخصيته  ع��ن  ينفصم  ال  حديثه 
ع����اق����ًا، ه����ادئ����ًا، ب��ع��ي��د ال���ن���ظ���ر.. ك��م��ا ه���و ب��ع��ي��د عن 

التعصب والرؤية الضيقة لألمور..
م��ن ف��ي��ض احل��ك��م��ة ن��خ��ت��ار ه���ذه االض������اءات التي 
اخترناها من جملة احلوارات الصحفية التي خص 

بها صحيفة »امليثاق« في مناسبات مختلفة..

لسنا بحاجة إىل برهان على حجم التحول الذي أحـــــــدثتـه الثـورة اليمنية يف حياة شعبنـا 
االحتفاء بهذه المناسبة يكتسب دالالته  

المهمة من كونه يؤكد تمسك شعبنا 
المسلحة  السياسية وق��وات��ه  اليمني وقيادته 
واالمن المطلق بالثورة اليمنية وأهدافها ومبادئها 
العظيمة وبالنظام الجمهوري الذي كان وسيظل 
االط��ار الوطني المعبر عن مبادئ الثورة وعن 
التطلعات المشروعة لشعبنا اليمني في الحرية 
والديمقراطية والتنمية والعدالة االجتماعية.لسنا 

بحاجة الى البرهنة على حجم التحول الذي أحدثته 
الثورة اليمنية المباركة في حياة شعبنا بإنجازاتها 
سية  لسيا ا ت  يا لمستو ا فة  كا على   ، لعظيمة ا
واالقتصادية والتنموية واالجتماعية والثقافية، 
فهو شديد الوضوح، ساطع كالشمس ويشكل في 
مجمله نقيضًا ايجابيًا جذريًا لعهد التخلف والظالم 
والتمييز والظلم اإلمامي، واالستعمار المغذي لحالة 
التشطير والفرقة والشتات الذي جثم على كاهل 

شعبنا ردحًا طوياًل من الزمن في الشمال والجنوب. 
واالحتفاء بالمناسبة، هو كذلك تأكيد ألهمية اتصال 
الوعي العام بالثورة وأهدافها ومبادئها لدى أجيالنا 
المختلفة، وإجهاز على حالة االرتداد اليائسة نحو 
ذلك الماضي البغيض، والتي تتغذى من نفسيات 
مأزومة ال ترى في الوطن متسعًا إال ألنانية أصحابها 
المفرطة، وتعاني من عجز تام عن التعايش مع 
اليمن الجديد.. اليمن الكبير، الديمقراطي التعددي، 

األحداث السلبية واإليجابية كانت تدفع باتجاه تحقيق حلم الوحدة.. 
ت   لمحطا ا ز  ب���ر أل لنسبة  با و

التاريخية التي مرت بها مسيرة 
اليمن الوحدوية، فهي عديدة، 
وثمة مفارقات في طبيعة هذه المحطات 
التاريخية.. ذلك أن بعض هذه المحطات 
لم تكن، دائمًا، مبنية على التقاء اإلرادات 
اإليجابية لطرفي الوحدة في الشمال والجنوب، 
بل كانت أحداثها في بعض األحيان، معبرة عن 
تناقض في اإلرادات، ومؤججًة بالصراعات 

والمواجهات المسلحة، ومفعمة باآلالم.
ولكن ألن اإليمان بالوحدة كان عقيدة راسخة 
لدى طرفي الوحدة ونظامي الشطرين، على 
تبايٍن في أيديولوجيتهما السياسية، فقد كانت 
األحداث التي رسمت المحطات التاريخية الفارقة 
في مسيرة الوحدة، سلبية كانت أو إيجابية، دائمًا 
تدفع باتجاه حتمية هذا الحلم الوحدوي وجعله 
هدفًا عصيًا عن التغييب. كانت الحاجة إلى 
الوحدة قوية بما فيه الكفاية، بسبب المعطيات 
الواقعية على األرض، والتي كانت تشير دائمًا 
إلى وحدوية هذا الشعب واتصال لحمته ببعضها 
نسبًا ومصالح ثابتة منذ بدء الخليقة. وكانت 
تشير كذلك، إلى حتمية تحرير جغرافية اليمن 
من الحدود السياسية الطارئة على تاريخه، والتي 
جزأته ومزقته وجعلته عرضة لألطماع الخارجية، 
وهدفًا للغزاة.. وعليه يمكن اإلشارة إلى تلك 

المحطات على مستويين: 
 محطات متأزمة: 

وه��ي المحطات ال��ت��ي وُِج����دتْ بتأثير 
المواجهات العسكرية بين جيشي الشطرين، 
ويذكر الكثيرون كيف كادت مواجهة عسكرية 
هي األخطر أن تندلع أواخر الثمانينات على 
حقل جنة النفطي الذي كان يوجد على التخوم 
الشطرية، لكن الشطرين استطاعا أن يتوصال 
إلى تفاهم بشأن استثمار ذلك الحقل، فتأسست 
محطة تاريخية مهمة في المسيرة الوحدوية. 
ويمكن النظر إلى الحرب األهلية التي شهدها 
الشطر الجنوبي في 13 يناير بأنها واحدة من 
المحطات المأساوية التي لم تكن منفصلة عن 
استحقاق الوحدة، على الرغم مما أظهرته من 
تناقض حاد في وجهات نظر أطراف السلطة 

في عدن آنذاك.

محطات إيجابية:
وأخذ هذا النوع من المحطات التاريخية في 
المسار الوحدوي بعده اإليجابي، من لقاءات 
القمة التي بدأت في القاهرة مرورًا بطرابلس، 
والكويت، وانتهاًء بقمم تعز وعدن وصنعاء 
وسيئون. وكانت أهم محطة تاريخية وأهم 
حدث مؤثر في مسيرة اليمن الوحدوية، قد 
تمثلت في زيارة فخامة األخ الرئيس علي عبد 
اهلل صالح إلى عدن وتوقيعه اتفاقية الوحدة 
في الثالثين من نوفمبر عام 1989. هذه 
المحطة وهذا الحدث اكتسبا بعدهما التاريخي، 
من كونهما قد عبرا عن إرادة استثنائية لقائد 
وزعيم ملهم بحجم فخامة األخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح، وأظهراه وهو ينهض بواحدة 
من أه��م المبادرات السياسية والتاريخية 
في حياته كرئيس لهذا الوطن. ألن ما أقدم 
عليه األخ الرئيس، كان هو السبب الذي قرب 
انعقاد هذا االستحقاق الوحدوي التاريخي 
واالستراتيجي في الثاني والعشرين من مايو 

1990، أي بعد أقل من ستة أشهر فقط على 
توقيع اتفاقية الوحدة. أقول ذلك، ألن الحدث 
الذي أقدم فخامته على صنعه، كان في نظر 
البعض من القوى والشخصيات السياسية في 
صنعاء، وعدن، يعتبر سابقًا ألوان��ه. وهو ما 
فسره خطاب فخامة األخ الرئيس في مجلس 
الشورى)البرلمان(، قبيل توجهه إلى عدن 
لإلعالن عن إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 
1990، عندما أعلن آنذاك في خطاب تاريخي 
أمام نواب الشعب، نيته زيارة عدن وترك الباب 
مفتوحًا لمن أراد أن يلتحق به لتحقيق هدفٍ، 
لم يكن بوسع أي سياسي محنك، إال أن يلتقط 
الفرصة التاريخية إلنجازه، وهو ما فعله فخامة 
الرئيس علي عبد اهلل صالح. وفي اعتقادي أن 
زيارة األخ الرئيس إلى عدن وتوقيعه اتفاقية 
ال�30 من نوفمبر، لم تُعجِّل فقط من إنجاز 
الوحدة المباركة، ولكنها كشفت عن حجم 
التأييد الشعبي الهائل الذي حظيت به تلك 
الزيارة وخطوة توقيع اتفاقية الوحدة، مما جعل 

البعض من السياسيين يراجع مواقفه.

اذا ملسنا عرقلة واضحة للحوار سيظل املؤتمر كعهده متمسكًا بالدستور

نحن محكومون باتفاقات واضحة، والحوار  
الوطني الذي نهيئ له اليوم يحتكم آللية 
محددة، ويجري تحت سقف الدستور وليس 

هناك مجال ألي محاولة من أي كان لخلط االوراق.
أنا على ثقة بأن الجميع حتى هذه اللحظة حريص على 
إنجاح مرحلة التهيئة النعقاد مؤتمر الحوار الوطني ، اآللية 
واضحة والمسار أشد وضوحًا، واعتبارات المصلحة الوطنية 
تجعل الجميع أشد تمسكًا بخيار القرار الوطني المستقل، 

الذي ال يجب أن يخضع ألي إمالءات خارجية.
وحين نلحظ أن هناك عرقلة واضحة لمسيرة الحوار بما 
يتناقض مع االتفاقيات الموقعة، ومع المبادئ المتفق عليها 
والتي تحكم مرحلة التهيئة للحوار، فإن المؤتمر سيبقى 
كعهده متمسكًا بالدستور، كما هو اليوم متمسك بالدستور، 
من حيث ان انخراطه في مسيرة الحوار الوطني ال يخرج عن 

الدستور بل يعبر عنه.
الديمقراطية تمضي بثبات، والمؤسسات  مسيرة 
الدستورية للدولة هي افضل تعبير عن حضور الديمقراطية 

وديمومتها وتأثيرها في اليمن الجديد.. والمؤسسات 
الدستورية ليست الشاهد الوحيد على الديمقراطية في 
بالدنا، إذ أن هناك شواهد عدة أبرزها انتظام دورات 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، ومناخ الحريات 
العامة وحرية التعبير، واحترام حقوق االنسان، وااليمان 
بمبدأ التداول السلمي للسلطة والشراكة الشعبية الواسعة 

في صنع القرار، وتمكين المرأة.
وحتى عندما يبرز الخالف بين أطراف العمل السياسي 
على هذا النحو الذي استدعى حوارًا وطنيًا، فإنه ال يعدو كونه 
أحد إفرازات الممارسة الديمقراطية التي تتأسس في مناخ 

تتخلله بعض الصعوبات.
وفي تقديري أن مسيرتنا الديمقراطية موعودة بآفاق 
ايجابية، في ظل الحرص الذي تظهره القيادة السياسية بزعامة 
فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وفي ظل إيمان شعبنا وكافة قواه السياسية 
بأهمية المضي بالمسيرة الديمقراطية الى أقصى ما نطمح 

اليه ويعد به نظامنا الديمقراطي التعددي.

االصالحات السياسية هدفها تأمني بيئة محفزة على املزيد من التطور الشامل

اإلصالحات الدستورية، هي تعبير عن حيوية النظام الديمقراطي واستجابته لمتطلبات الواقع وما يتصل  
به من تطورات.  وبالطبع فإن هذه اإلصالحات، التي تطال النظام السياسي وبناه المؤسسية، تهدف إلى 
تأمين بيئة محفزة على المزيد من التطور السياسي واالقتصادي، واستنهاض مقدرات المجتمع بكل فعالياته 
لإلسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستديمة. ونحن ننظر إلى التعديالت الدستورية التي اقترحها فخامة األخ الرئيس 
علي عبداهلل صالح ضمن هذا السياق، وليس باعتبارها رهانات يمكن أن تؤدي إلى الربح أو إلى الخسارة، ألي طرف من 
أطراف العمل السياسي. نحن حريصون على أن تأتي التعديالت المقترحة والهادفة إلى تطوير البناء المؤسسي، بما في 
ذلك إنشاء سلطة تشريعية من غرفتين )النواب والشورى( باسم مجلس األمة، وكذا االنتقال إلى نظام حكم محلي واسع 
الصالحيات، يعبر عن إرادة وطنية شاملة. وحتى لو نأت بعض األحزاب بنفسها عن تبني أو تأييد تلك التعديالت، فإن هذه 

التعديالت لن تكون موجهة ضد أحد بل محققة إلرادة شعب ومصالح أمة.
أما ما يتعلق بأهمية تحول مجلس الشورى إلى غرفة أخرى في سلطة تشريعية من غرفتين، فقد سبق وأن أكدت في 
أكثر من مناسبة، أن هذه الخطوة، تعبر عن حرص نظامنا السياسي على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار 

، ومن شأنها أيضًا أن تؤمن بيئة تشريعية ورقابية أكثر كفاءة ونضجًا وهو ما نحتاجه بالتأكيد.


