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فبراير:

> غدًا الثالثاء سوف يتوجه اليمنيون 
الى اللجان االنتخابية لإلدالء بأصواتهم 
لمرشح التوافق الوطني عبدربه منصور 
هادي.. المستفزون يزعمون أنهم بصدد 
وضع نهاية لنظام الرئيس علي عبداهلل صالح، وال 
يعنيهم من التصويت لـ»هادي« سوى هذا.. هذا 
اذا كانوا جادين في التصويت له، وبالطبع التوجد 

طريقة للتأكد من هذه الجدية وال من عدمها.
والمعول عليه في إضفاء قيمة رفيعة على 
انتخابات بكرة هم المؤتمريون بالدرجة االولى.. 
ويتعين عليهم ان يجعلوه يومًا مؤتمريًا بامتياز.. 
ــدم الــركــون على مسألة الفوز المحسوم  وع
مسبقًا لـ»هادي«.. فأقل االصوات ستكون كافية 
لفوزه باعتباره بال منافس، ولكن ما يتعين 
على المؤتمريين أخذه في االعتبار ليس الفوز 
المحسوم، بل نوعيته.. وهذا يتطلب أعلى نسبة 
تصويت من اجمالي الناخبين المسجلين وغير 
المسجلين الذين يحق لهم التصويت، وأعتقد 
ان قيادات المؤتمر تدرك أهمية ذلك، األمر الذي 
يفسر انخراطها القوي في الحملة االنتخابية 

لمرشح التوافق الوطني، والــذي يعتبر مرشح 
المؤتمر الشعبي العام في االســاس، ومستوى 
التصويت له سوف يكون مقياسًا الختبار فعالية 
المؤتمر وجماهيريته بعد نحو ست سنوات مضت 

من آخر عملية انتخابية عامة.
لقد حصل مرشح المؤتمر الشعبي الرئيس علي 
عبداهلل صالح على أكثر من أربعة ماليين صوت 
في االنتخابات الرئاسية التي نظمت عام 2006م 
والتي كانت أقوى انتخابات تنافسية.. وهذه المرة 
االنتخابات المرشح فيها واحد ال منافس له، وهو 

نائب أول لرئيس المؤتمر وأمين عام للحزب، 
وليس في هذه االنتخابات مايغري المشترك او 
غيره للتصويت فيها.. لذلك فالركن الركين فيها 
هو المؤتمر وحلفاؤه وأنصاره، ويتعين عليهم ان 
اليقبلوا لـ»هادي« اصواتًا أقل من االصوات التي 
حصل عليها المرشح الرئاسي  عام 2006م.. 
ونحن نقول ان المطلوب ليس األقل من ذلك، وهو 
الحد األقصى المطلوب إدراكًا منا ان االنتخابات 
هذه المرة سوف تتم في ظروف معقدة تشغل 
كثيرين عن قضية التصويت، فضاًل عن ان 
المستفزين اختصروا اهداف هذه االنتخابات الى 
شعار استفزازي »وضع نهاية لنظام علي عبداهلل 
صالح« وهو شعار يحرض األغلبية على عدم 
المشاركة في التصويت، إذ أن رد الفعل المباشر 
على هذا االستفزاز هو : لن اصوت في انتخابات 

هذا هو هدفها..!
أعتقد اني قد قلَّبت الصورة ليراها المؤتمريون 
من جميع األوجــه ليدركوا ان يوم غدٍ هو يوم 
اختبار وال أقول يوم امتحان.. جنَّبكم اهلل المحن.

غــــدًا.. يــوم المؤتمر

تولى فخامة األخ/ علي عبداهلل صالح قيادة اليمن في 17 يوليو 1978م، وكانت البالد تمر 
بفترة صعبة وأزمات خطيرة تستوجب المجابهة بكل حكمة وحزم وعزم؛ فقد أجمع المراقبون 
الدوليون آنذاك على أن اليمن منطقة غير مستقرة، بل إن األحداث فيها كانت تنذر بتدهور 

مؤسسات الدولة، واستنزاف مواردها ومنجزاتها.. ومن أهم األخطار التي كانت تعصف بها خالل لحظات 
انتخابه رئيسًا وقائدًا بواسطة مجلس الشعب التأسيسي ما يلي:

علي عبداهلل صالــح.. سيرة منجزات

تسلم مقاليد السلطة السياسية في البالد 
ثالثة رؤســاء في ظرف سنتين، وتم اغتيال 
رئيسين منهم خالل سنة؛ مما أوجد القلق في 
نفوس أبناء الشعب، وزعــزع االطمئنان لدى 
المجتمع، وألقى كثيرًا من التردد واإلحجام في 
نفوس القياديين الوطنيين الذين ترددوا من 
تحمل المسئولية.. وكانت األطماع الخارجية 
تحيط بالبالد التي كانت ضعيفة وبحاجة إلى 
الكثير من اإلمكانات؛ ولذلك لم تكن الدول 
المجاورة راغبًة في دعم اليمن ليصبح بلدًا قويًا 
سياسيًا واقتصاديًا؛ ألن الشكوك وعدم الثقة كان 

لها من يغذيها.
وما إن تمَّ انتخاب األخ/علي عبداهلل صالح 
ــاع وبناء  رئيسًا حتى شرع في ترتيب األوض
مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة 
ـــن، وكـــان همه األكــبــر ترسيخ األمــن  واألم
واالستقرار ثم المضي قدمًا في عملية التنمية 

االقتصادية واالجتماعية،
ــرع فــي تحسين عــالقــات بــالدنــا بــدول  وش
المنطقة والــدول الشقيقة والصديقة وفي 
مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية، كما 
عمل على ترسيخ أواصــر العالقات باالتحاد 
السوفييتي ودول المعسكر االشتراكي، وخفف 
من حماسها واندفاعها في تأييد االشتراكيين في 
عدن ودعم ما أسمي بـ»الجبهة الوطنية«، وقد 
نجحت سياسته المتوازنة والحكيمة في كسب 
دول الكتلة الشرقية في ذلك الحين في الحصول 
على السالح من االتحاد السوفييتي ومن دول 
الكتلة الشرقية، باإلضافة إلى الحصول على 
سالح من الغرب في عام 1979م بعد اندالع 
الصراع المسلح من جديد على األطــراف بين 
شطري الوطن سابقًا، ذلك الصراع الذي أدى 
إلى وساطة جامعة الدول العربية، وانعقاد قمة 
الكويت بين رئيسي الشطرين في أواخر مارس 
1979م واالتفاق على الدفع بعجلة الوحدة إلى 
األمام بداًل من القتال وإزهاق األرواح وإهدار 

األموال.
وقد عانت المناطق الوسطى من دموية ذلك 
الصراع؛ حيث كان ينتشر أفراد ما أسمي بالجبهة 

الوطنية، وهم يبثون الخراب والدمار والقتل 
بين أبناء اليمن، وكان يدعمهم الماركسيون 
في عدن، وقد أرهقت الحرب أبناء المناطق 
الوسطى وأرعبتهم؛ ألنها كانت تعتمد أسلوب 
حرب العصابات وزرع األلغام الفتاكة التي ال تزال 

البالد تعاني منها إلى اآلن.

مكانته خارجيًا
عربيًا: 

الشــك أن مــواقــف اليمن 
الــمــبــدئــيــة مــن القضايا 
العربية، خاصًة حرب الخليج، 
قــد أرهــقــت إلــى حــد كبير 
ولكنها  الوطني،  اقتصاده 

عميقًا  حبًا  غرست 
فــي نفوس العرب 
جميعًا للزعيم الذي 
رمى بكل األطماع 
خلف ظهره، وبرز 
بوجه عربي صادق 
ونـــظـــرة بــعــيــدة 
لكل  مستقبلية  و
ما حدث وسيحدث، 
ـــذا قــد  ـــه وهـــــو ب
أثبت أنــه مثل أي 
ـــي مــخــلــص  ـــرب ع

يعاني بصدق من رداءة الوضع 
القومي عمومًا، ولكنه ال يجامل 
وال يداهن على حساب السيادة 
كانت  مهما  لعربية  ا لكرامة  وا

الضغوط والمغريات..
حققت هذه السياسة المبدئية 
ــاط  سمعًة مشرفًة لــه فــي أوس
والساسة  لمفكرين  وا لمثقفين  ا

العرب، فنالحظ أن هناك كثيرًا من 
رجال الكلمة العرب قاموا بزيارة الوطن، وسعوا 
إلى مقابلة األخ الرئيس بكل شغف، لما يتحلى 
به من صراحة وثبات ووفاء إزاء مختلف القضايا 
الوطنية والقومية على حد سواء..لقد ظهرت 

حقائق الموقف اليمني تجاه األشقاء الذين 
حرصوا على تطوير العالقات مع بالدنا، وقد 
تمثل ذلك في التقارب اليمني/السعودي، وتطور 
العالقات اليمنية/القطرية، وفي تميز الروابط 
ــارات المتحدة  األخوية بين بالدنا ودولــة اإلم
وفي غيرها من العالقات اليمنية الخليجية، وقد 
أدت حكمة األخ الرئيس إلى توثيق العالقات 
بين بالدنا وعمان، وانتهى تمامًا ذلك اإلشكال 

الحدودي العالق بين البلدين منذ أمد طويل.
أصبح معروفًا بين العرب أن الوحدة اليمنية 
عنصر مهم ورئيسي لدعم األمن واالستقرار في 
المنطقة وتندرج في نطاق تكوين األمن القومي 
العربي المنشود، في مواجهة األخطار التي 
تهدده، وتسعى لتقارب حقيقي بين أبناء منطقة 
شبه الجزيرة العربية لتعاون اقتصادي وثيق 
يحمي وجودها وسيادتها سياسيًا واقتصاديًا 

وفكريًا وعقائديًا.
دوليًا: 

األخ علي عبداهلل  تبوأ فخامة 
صالح رئيس الجمهورية رئىس 
المؤتمر مكانًة مرموقًة لدى العديد 
من زعماء العالم، وحــازت سياسة 
المتوازنة على  الخارجية  بالدنا 
احترام الكثير من الــدول الغربية 
والشرقية من خالل أسلوب تعاملها 
مع المستجدات الدولية، وهو ما أكده 
األخ الرئيس في كل زياراته شرقًا 

وغربًا وللدول الشقيقة والصديقة،
أصبحت الــوحــدة اليمنية مثااًل 
إنسانيًا رائعًا، فقد قام كثير من 
المفكرين والصحافيين العالميين 
بزيارة بالدنا للتأكد من حقيقة هذا 
اإلنجاز ومــدى تعمقه في نفوس 
ونقلوا صـــورة صادقة   ، أبنائها
لإلنجازات الكبيرة المتعددة التي 
تحققت فيها، وأدركوا أن األخ رئيس 
الجمهورية من الرجال القالئل في 
هذا القرن ممن سيحتلون حيزًا في 

ذاكرة التاريخ الجماعية.
اليختلف اثنان في أن إعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية هي من أهــم المنجزات والمكاسب 
الوطنية التي تحققت في ظل قيادة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئىس المؤتمر 
والذي توج بها النضاالت والتضحيات الكبيرة التي 

قدمها أبناء الشعب اليمني على مر العصور..
فلقد مرت اليمن بظروف صعبة وشاقة وهي 

تسعى إلنجاز هذا الهدف العظيم، وكان األخ 
الرئيس يؤمن بحتمية إعــادة توحيد الوطن، 
جاعاًل من ذلك همه األكبر، وكانت أحاديثه 
وتصريحاته ومقابالته الصحفية وكلماته في 
المؤتمرات الدولية ومحادثاته مع رؤساء الدول 
ووفودها وسفرائها، وكذا خطاباته في مختلف 
المناسبات الدينية والوطنية والثقافية ال تخلو 
من التأكيد على ضرورة إعادة تحقيق الوحدة 
وإنهاء التشطير الذي كان مصدرًا للنزاعات 
والــصــراعــات بين الشطرين وسببًا إلهــدار 

اإلمكانات، ومعوقًا للتنمية والبناء. 

ويمكن القول إن فترة الثمانينيات قد شكلت 
قفزة نوعية باألخص في حياة ما كان يسمى 
بالشطر الشمالي، ويمكن اعتبارها حقًا عصر 
التحول الذهبي في ظل سياسة القيادة الحكيمة 
لألخ الرئيس علي عبداهلل صالح، إذ بدا الوطن 
في هذا العقد وهو يئن تحت وطــأة الحروب 
والصراعات السياسية والتمزق، واختتمه وهو 
يطل على عصر جديد بوجه مشرق، حيث 
استطاع التخلص تدريجيًا من أزماته االقتصادية 
ومن ثم خطر التجزئة، كما رفع مبادئ وشعارات 
مثالية مبدئية تعتمد علي الديمقراطية والحرية 
والتعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق 

اإلنسان؛ 

مما أثار إعجاب دول المنطقة، فاتسمت سياسة 
األخ الرئيس بالموضوعية والواقعية واالستفادة 
من دروس الماضي، فتم تحرير القرار من 
الهيمنة الخارجية ورسخت أسس بناء دولة حديثة 
متطورة، وتحقق للوطن نهضة تنموية خاصة 
بعد اكتشاف النفط والغاز والتوجه نحو التنمية 
الزراعية الشاملة، وقد أدى كل هذا إلى استقرار 

اقتصادي ونهضة تنموية ملموسة..

ولقد توج ذلك بقيام الجمهورية اليمنية في 
22 مايو 1990م بعََلمها وشعارها الوطني، 
وانتهى عهد التشطير إلى األبد، وتم اختيار األخ 
علي عبداهلل صالح رئيسًا لمجلس الرئاسة في 

الجمهورية اليمنية.

اعداد / شعبة الرصد بالصحيفة

فيصل الصوفي


