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علي الشعباني

تتواصل االستعدادات لفتح متحف  الصالح الذي يحتوي على    
ما يزيد عن (١٨٠٠) قطعة من الهدايا الثمينة والتاريخية 
القيمة التي أُهديت للزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر اثناء 
توليه الحكم، حيث تعرض بشكل مبدئي في صالتين واسعتين تم 
ترتيبهما وتصنيفهما حسب نوعية تلك القطع الثمينة وأهميتها 
في (٣٠) قسماً تضم «العصى، السيوف، الخناجر، البنادق، 
المسدسات، الجنابي، األقالم، التحف المتنوعة واألوسمة، النياشين 
العسكرية واألوسمة المدنية، العمالت، الطوابع البريدية، التحف 
األثرية، هدايا الملوك والرؤساء واألمراء، المصاحف والمخطوطات، 
التحف الفنية، الـــدروع والتكريمات، الوثائق واالتفاقيات 
والمعاهدات، الدروع واألوسمة الخارجية، التحف الزجاجية، التحف 
البرونزية، الصور الشخصية، المالبس العسكرية، المقتنيات 
الشخصية والشهادات»، وأقسام أخرى جميعها تكتسب قيمتها 
السياسية والتاريخية والفنية والمادية، ففي الوقت الذي حرص 
فيه العديد من رؤســاء 
الدول على جمع واقتناء 
التحف والكنوز المرصعة 
ــمــعــادن  ــار وال ــج ــاألح ب
النفيسة واآلثار القديمة 
ــجــد أن  ــفــســهــم، ن ألن
عبداهللا  علي  لزعيم  ا
صالح رئيس المؤتمر 
ومنذ توليه السلطة عام 
١٩٧٨م وحتى تخليه 
عنها حرص على توحيد 
بالحب  حــولــه  الشعب 
والــتــســامــح والــعــطــاء 
الــمــتــبــادل وعـــزز ذلك 
بالمنجزات والمكاسب 
ستظل  لتي  ا لوطنية  ا

خالدة في ذاكرة االجيال كالوحدة المباركة والنهج الديمقراطي 
وبناء االنسان واستخراج النفط وإعادة بناء السد..

 كما أن انسانيته وتسامحه وعفوه وحكمته قد مكنته من امتالك 
قلوب اليمنيين، ولعل العهود المكتوبة بالدماء من كل المحافظات 
والمناطق اليمنية واشادات الملوك والرؤساء والزعماء المكتوبة 
والمعروضة بمتحف الصالح هي دليل على ذلك وهي الثروة األغلى 

والتي ال تباع وال تشترى وال يضاهيها ثمن..
ان القصور الرئاسية ومكاتب وصاالت الرؤساء تضم أغلى وأنفس 
وأثمن المقتنيات والقطع النادرة التي تمنح هدايا وهبات لهم 
يحتفظون بها ألنفسهم عند خروجهم من السلطة اال أن الزعيم علي 
عبداهللا صالح أصر على أن كل ثمين وغالٍ ونفيس أُهدي له هو ملك 
للشعب، ولألجيال اليمنية المتعاقبة في سابقة تعد األولى من نوعها 
في هذا العصر.. ولعل هذا التفرد ليس بجديد على الزعيم علي 
عبداهللا صالح، فمن يزور المتحف الوطني أو العسكري يدرك عظمة 
القائد وحكمته، فكل القطع األثرية النادرة والثمينة التي كانت 
بدار الرئاسة والقصر الجمهوري أهداها الزعيم الصالح للمتحف 

الوطني والمتحف الحربي 
ــل الــهــدايــا  ــي ك ــاه وه
والمقتنيات الشخصية 
يــضــعــهــا الـــزعـــيـــم 
فـــي مــتــحــف الــصــالــح 
تنفرد صحيفة  لـــذي  ا
«الميثاق» بنشر صور 
أبرز محتوياته الثمينة 
والنادرة التي تكتسب 
هميتها  أ و قيمتها 
ــأدق  مــن ارتــبــاطــهــا ب
تفاصيل مسيرة عطاء 
قائد فذ وزعيم عظيم 
حفرت حروف اسمه في 
أنصع صفحات التاريخ 

اليمني.
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