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ومضات من فكر شهيد الوطن.. دولة األســــــتـاذ عبــدالعـزيــز عبـدالغنــي
لسنا بحاجة إىل برهان على حجم التحول الذي أحـــــــدثتـه الثـورة اليمنية يف حياة شعبنـا 

وتضيق من إنجازاته العظيمة وتحوالته التي جعلت من 
كل فرد عنصرًا مؤثرًا ومتفاعاًل مع وطنه، مستفيدًا من 
خيراته. الثورة اليمنية والوحدة بالتأكيد ليستا في خطر، 
فهما محروستان بإرادة شعب عظيم، وفي عهدة جيش 
وطني قوي تشرّب قيمهما وعبر بتطوره وحداثته عن 
روحهما، وليس بمقدور هذه العناصر المأزومة ان تنال 

من هذين اإلنجازين الوطنيين العظيمين.
جل ما استطاعت هذه العناصر ان تفعله حتى هذه 

اللحظة، باالعمال الخارجة على القانون التي تقوم 
بتنفيذها، هو إلحاق األذى المباشر بمصالح المواطنين، 
وبما عبرت عنه من مواقف صادمة للوعي الوطني، وقيم 
فاسدة ضالة ومضلة، ومن تطاول على ثوابت الوطن 

ومقدساته.
إن إرادتنا الوطنية القوية والصلبة، هي إرادة الخير 

كله، وستتغلب -بإذن اهلل- كما تغلبت من قبل على 
هذه الحاالت المأزومة المتجردة من كل خير.

رسالة إىل الشباب
أود أن أوجه رسالة قصيرة الى شباب اليمن الذين هم رهان الوطن في  

حاضره ومستقبله، أدعوهم الى أن يُبقوا وعيهم متصاًل بأهداف ومبادئ 
الثورة اليمنية الخالدة، وأن يعوا البون الشاسع بين الماضي اإلمامي االستعماري 
التشطيري البغيض وبين الحاضر الجمهوري الوحدوي الديمقراطي الذي أعاد 

االعتبار لليمنيين بين شعوب العالم.
عليكم ياشباب اليمن أن تكونوا يقظين للدعوات الشاذة واليائسة الحالمة بالعودة 
للماضي البغيض، والتي تحاول التسلل الى بعضكم بطرق مختلفة، وعلى شباب 

وطن 22 مايو أن يتطلع لبناء اليمن واالرتقاء بحياة الشعب وإعادة بناء المجد الحضاري 
اليمني من جديد و أن يدرك أن العناصر التي تطلق الدعوات االرتدادية ليست اال نبتات 

شيطانية تتغذى من تربة ذلك العهد البائس ومآلها الى الزوال.

أعتز بفرتة عملي مع الرئيس علي عبداهلل صالح

أود أن أعبر عن االعتزاز ، بالفترة التي أمضيتها ومازلت    
في مواقع المسئولية المختلفة، تحت القيادة الحكيمة 
لفخامة األخ الرئيس. ولقد أتاحت لي المواقع القيادية 
التي شغلتها، على رأس الحكومة أو نائبًا للرئيس أو على رأس 
مجلس الشورى وقبله المجلس االستشاري، فرصَة التعرف عن 
قرب على السجايا والخصال المتميزة لفخامة األخ الرئيس بصفته 
إنسانًا أواًل وقائدًا وزعيمًا سياسيًا ورئيسًا وصاحب أدوار مؤثرة في 
مسيرة التاريخ المعاصر لليمن، وصانع محطاته التاريخية المؤثرة، 
وإنجازاته االستراتيجية الخالدة وعلى رأسها الوحدة اليمنية. نعم.. 
لقد عملنا معًا قبل الوحدة وبعد الوحدة، وكانت التحديات السياسية 
واالقتصادية، كبيرة، وكان أبرز التحديات السياسية، يتمثل في 

إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
والحقيقة، أنه ليس بوسع المرء أن يحيط بدقائق اللحظات التي 
عشناها معًا، بحكم موقع المسئولية، ونحن نعمل من أجل الوحدة 

اليمنية. ولكن يمكن القول إن هناك لحظات استثنائية في مسيرة 
التعامل مع موضوع الوحدة، بعضها كان يشهد تداعيات طارئة 
وخطيرة، كانت تستدعي تعاماًل من نوع استثنائي وخاص، وبعضها 
كان يستدعي مواقف سياسية، وهذا كان يرتبط عادة بالمفاوضات 

التي كانت تجري على مستويات مختلفة بين الشطرين.
وما أود التأكيد عليه هنا، أن فخامة األخ الرئيس كان يحسن 
التعامل مع اللحظات االستثنائية الصعبة، وكنا نحتاج إلى إرادة 
القائد التي يجسدها في أشد المواقف صعوبة. وكنا أيضًا، نعتز 
بأسلوبه في إدارة األزمات وخصوصًا ذات الصلة بمسار الوحدة 
اليمنية، فقد كان دائم التشاور مع مساعديه ومستشاريه، كان 
يُنصت إلى آرائهم باهتمام، ويعكس ذلك في قراراته وفي 
اإلجراءات التي يتخذها، إجماع األمة وحكمائها. وقد كان لهذا النمط 
القيادي في التعامل مع أحداث المسار الوحدوي، أثره البالغ، في 

إعادة تحقيق الوحدة المباركة.

مشكلة عدم كفاية املوارد من قبل الوحدة 
ولن تزعزع إيماننا بوحدتنا..

الدولة لم تغفل أبدًا عن التحديات  
التي تأتي من تفاقم مشكلتي الفقر 
والبطالة، ومن ظاهرة اإلرهاب، أو 
حتى من مشكلة الفساد في بعض الممارسات 

اإلدارية والمالية.
الحقيقة أن اليمن منذ ما قبل الوحدة كان على 
الدوام يواجه مشكلة في عدم كفاية الموارد، األمر 
الذي كرس من مشكلة الفقر والبطالة، وخلق وضعًا 
مستدامًا من تدني مستوى العيش. ومن المؤسف 
أن اليمن لم يحظ كغيره من البلدان بفرصة مواجهة 
هذه المشاكل في ظروف مستقرة، بما يمتلكه من 
موارد وإمكانيات متاحة، من خالل التوظيف األمثل 
لعائداتها، وبما يمكن أن يتخذه من إجراءات ذات 
طابع إداري ومالي ومؤسسي. فقد توالت المشاكل 
واألزمات السياسية، التي أفرزها خط العداء لليمن 
وخياراته في الوحدة والديمقراطية. فكان اليمن 
من أوائل الدول التي استهدفها تنظيم القاعدة، 
بهجماته اإلرهابية، ورغم ما بذله اليمن من جهود 
قللت إلى حد كبير من تأثير هذا التنظيم اإلرهابي 
إال أنه ظل يشكل مصدر تهديد جدي لمصالح 
البالد. ثم تتالت االستهدافات من عصابة التمرد 
والتخريب الحوثية في بعض مديريات محافظة 
صعدة وحرف سفيان، وعصابات التمرد االنفصالية 
في بعض مديريات المحافظات الجنوبية. وفي هذه 
األثناء تعرض اليمن كغيره من بلدان العالم لتأثير 
األزمة المالية واالقتصادية العالمية. ومع ذلك لم 
تتوان الدولة في القيام بدورها في التقليل من 
تأثير تلك األزمات والمشاكل، وعملت ما بوسعها، 
لكبح التأثيرات السلبية لمشكلتي الفقر والبطالة، 
واتخذت جملة من التدابير التشريعية والمؤسسية 
المعززة لمبدئي الشفافية والمساءلة، في إطار 

الحرب على الفساد واستئصاله.
هناك حزمة متكاملة من اإلجراءات والتدابير 
متعددة المستويات التي اتخذتها الدولة في إطار 
مواجهتها لهذا الكم الهائل من التحديات. ومن 
المؤكد أن هذه المشاكل، والتحديات لن تزعزع 
إيماننا الراسخ بقوة وحدتنا ونظامنا الديمقراطي 
الراسخين والشامخين، رس��وخ وشموخ الجبال 

اليمنية العتيدة.

الدولة جادة يف التعامل 
مع القضايا املطلبية

ال يوجد أدنى شك  
ف��ي جدية الدولة 
في حسم القضايا 
المطلبية، وهذا يمكن التأكد منه 
على أرض الواقع من خالل ما تم 
استيعابه من المتقاعدين في 
المؤسسات العسكرية واألمنية 
والمدنية. وإذا كانت هناك بعض 
باألراضي  لمرتبطة  ا يا  لقضا ا
التزال قائمة فإنها في طريقها 
إلى الحل.. بطبيعة الحال، هناك 
حقيقة مهمة يجب التركيز عليها، 
وتتمثل في سوء استغالل القضايا 
المطلبية التي اعتبرتها الدولة 
على  معها  وتعاملت  مشروعة 
هذا األس��اس، وه��ذا االستغالل 
-لألسف- يتم من قبل عناصر، 
الوطن  أظ��ه��رت حقدها على 

ووحدته وعلى أمنه واستقراره، 
وبالتالي فإن التحركات واألعمال 
التخريبية التي تقوم بها تلك 
العناصر ال تعبر عن إرادة اليمنيين 
في المحافظات الجنوبية، بقدر 
ما تعبر عن األه��داف والمرامي 
الخبيثة لعناصر الحراك االنفصالي 
التي تتحرك بأوامر وتعليمات 
تأتيها من الخارج. وإال كيف نفسر 
األعمال اإلجرامية التي تقدم 
عليها تلك العناصر، مستهدفة 
بها األب��ري��اء م��ن السالكين أو 
المسافرين في الطرقات الرئيسة 
ال��ت��ي ت��رب��ط ال��م��دن اليمنية 
ببعضها، كيف نفسر القتل على 
الهوية والتمثيل بجثث القتلى، 
هل تعبر عن عقلية سوية، ناهيك 

عن مطلب مشروع؟!!


