
> انساب حديث األستاذ صادق أمين أبو رأس كالهواء 
العليل وهو يتحدث عن شئون وشجون مسيرة المؤتمر 
الشعبي العام بمناسبة مرور ثالثة عقود على تأسيسه 
ولعل أروع ما في حديث الرجل كونه ينبع من نفس مترعة 
بشالل دافق من الحب والوفاء حتى أنة يتذكر أسماء قرابة 800 
اسم من إجمالي عدد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام البالغ 
1000 شخص في مؤتمره التأسيسي األول أغسطس عـام 

1982م.
حيث يذهب أبو رأس إلى تقسيم المؤتمر ألربعة فئات , قوام 
المؤتمر في مرحلته الراهنة، ومجموعة من انسلخوا عنه إثر 
إعادة توحيد الوطن في مايو 1990م، باالضافه الى مجموعة 
اللذين هربوا عند أول تحد  حقيقي واجهه هذا التنظيم فضال 
عن المؤسسين وهم ممن مازالوا على قيد الحياة ولكنهم عرضة 

للمرض والفاقة.
ومما يزيد اإلعجاب باطروحات األستاذ صادق أمين أبو رأس 
نفحاته اإلنسانية وهو يؤكد على أن أي تكريم للقادة المؤسسين 
يجب أن يكون شامال لكل الذين وضعوا لبنات التأسيس سواء 
ممن الزالوا ضمن قوام المؤتمر أو ممن انسلخوا عنه أو ممن 
خرجوا من عباءته إلى تنظيمات وأحزاب سياسية أخرى .. وهي 
مشاعر تنم عن سمو الروح ونبل المشاعر واألحاسيس المرهفة 
التي تتحلى بها شخصية الرجل وتعكس مناقبيته كغيره من 
القيادات التأسيسية لهذا التنظيم الذي حمل على عاتقه عبر 
العقود الثالث الماضية مسؤولية بناء الوطن وإنجاز مهام 
تأريحية ال يمكن االستهانة بها مهما اختلف البعض مع نهج 

وسياسات المؤتمر في مختلف تلك المراحل.

 وبمنتهى الصراحة ، فلقد أحسست بارتياح كبيـر وأنـا أتابع 
حديث األستاذ صادق أمين أبورأس »وهو الخارج -بسالمـة 
اهلل- من حادث تفجير مسجد النهدين »حيث قدم أنموذجا في 
التسامح والوفاء فضال عن الحرص على سالمة الوطن وتأمين 
المخارج اآلمنه لالستقرار والنماء وتعزيز تجربة المرحلة 
االنتقالية في ضوء مختلف التداعيات على الساحة الوطنية 
والناجمة عن األزمة السياسية التي عصفت بالبلد قبل نحو 
أكثر من عام ..وهي تقريبا نفس المشاعر  واألحاسيس التي 
اختلجت نـفوس القيادات التاريخية للمؤتمر الشعبي العـام وفي 
مقدمتهم الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام.
وال بأس هنا أن نستفيد من أخطائنا المتراكمة سواًء على 
صعيد تجارب األحــزاب والتنظيمات السياسية على الساحة 
أو في أداء الحكومات المتعاقبة التي جاءت منذ إعادة تحقيق 
وحدة الوطن اليمني بما يحمله ذلك من تعزيز لروح االنتماء 
الوطني وتوحيد الجهود والطاقات لما من شأنه الخالص من أسر 
التحديات وتجنيب الوطن مخاطر االنزالق إلى الفتن المذهبية 
والمناطقية أو تلك الناجمة عن االختالفات السياسية والحزبية 
إذ انه ال سبيل امام اليمنيين غير التوافق والوفاق النجاح تجربة 
االنتقال السلمي السلس للسلطة التي قدمتها اليمن كأنموذج 

حضاري يحتذى به على مستوى دول 
المنطقة.

بهذه  لمؤتمر  ا يحتفل  ذ  إ وحسنًا   
المناسبة وسط هذه المتغيرات الكبيرة 
التي تتطلب بالضرورة من المؤتمريين 
إلى إجراء مراجعه شاملة ألداءه السياسي 
والتنظيمي والتنفيذي خالل الفترات 
الماضية بما يتناسب مع استحقاقات 
المرحلة الراهنة والمستقبلية , وذلك 
يتطلب أيضا إعـــادة جــذريــة لهيكلة 
التنظيم فضال عن إعادة صياغة خطابه 
السياسي واإلعالمي ونسج تحالفات 

جديدة تقوم على المصالح المشتركة يكون سقفها وحدة 
واستقرار ونماء الوطن تمشيًا مع المتغيرات الهائلة في مجرى 

حياة اليمنيين الجديدة.
وتزداد أهمية التأكيد على هذه الجزئية باعتبار أن المناسبة ال 
تعني مجرد استعراض للقوة  داخل هذا التنظيم وإنما يجب أن 
يستحضر المؤتمريون عبقرية اللحظة التاريخية للحفاظ على 
الزخم الذي استمده هذا التنظيم من األزمة وتحديدا بعد تجاوزه 
رهانات االنهيار وخروجه مـن األزمة سليمًا متعافيًا ومتماسكًا - 

أن لم نقل قويًا-  في وجه اإلعصار الذي اجتاح سماء 
الوطن وترك ظالاًل من الحيرة والقلق والترقب.

 إن التساؤالت المطروحة أمام المؤتمر في اللحظة 
الراهنة ال تكمن فقط في قدرته على التكيف مع 
متطلبات المرحلة الراهنة وإنما أيضا تستلزم 
مجابهه صريحة في تقويم األداء وفي ابتداع األفكار 
الجديدة وكذلك استثمار رصيده النضالي والتنظيمي 
وتجربته في األداء التنفيذي وفي اإلطار الذي يحقق 
تطلعات تحقيق أهدافه في االستقرار والتنمية 
والتفاعل مع محيطة الداخلي بكل ما يعتمل فيه من 
استقطابات واستحقاقات.. بل ان األهم من كل ذلك 
في نظري ما يتعلق  بقدرة المؤتمر على التعاطي 
مع المشكالت التي برزت بشكل واضح في الفترة 
األخيرة والمتمثلة تحديدا في القضية الجنوبية 
والحركة الحوثية ورؤية التنظيم الى استحقاقات 
الحوار الوطني القادم بما في ذلك مشروع الدستور 
الجديد وطبيعة النظام السياسي وفقا لتوازن 
المصالح بين األطراف والقوى على الساحة الوطنية 

وآليات الشراكة مع الخارج اإلقليمي والدولي.
وتبعا لكل ذلك فأن األبواب مشرعة أمام كافة التساؤالت عما 
إذا كان بمقدور هذا التنظيم  الخالص من ظالل ما علق به 
في الماضي من سلبيات أو انه قادر على التكيف مع  متطلبات 
ومتغيرات الراهن باستحقاقاته المتعددة..وأيا كانت الرهانات 
فإن أمام المؤتمر وهو يدلف إلى عقد جديد التساؤل التحدي: 

يكون أو ال يكون.

الحرية هي فطرة اهلل التي فطر الناس عليها، وأي اعتداء عليها 
أو احتكار لها، ال يعتبر مجرد اعتداء على حق من حقوق اإلنسان 

والمجتمع فحسب، بل انه تحد إلرادة اهلل
»امليثاق الوطني«
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القائد..رمز الوفاء
رهان المؤتمر في الـحاضر والمستقبل

الزعيم المؤسس

يـكون أو ال يـكون..

فأمثال هؤالء يمنون أنفسهم بأوهام لم 
ولن تتحقق ومآلها الفشل طالما وان المؤتمر 
يمتلك تلك الجماهيرية الغفيرة التي تقف 
اليوم مساندة ومــؤازرة عملية التغيير التي 
يقودها فخامة االخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام الذي يدرك ومنذ الوهلة االولى 
حقيقة تلك الحكايات الخيالية التي تمثل تحديًا 
صارخًا أمام عملية التغيير واالنتقال السلمي 
للسلطة المبدأ الذي اعتمده المؤتمر ورسخه 
وأرسى مداميكه في المبادرة الخليجية وآلياتها 
التنفيذية وقــد تجلى ذلــك في 21 فبراير 
2012م بانتخاب االخ عبدربه منصور هادي 
رئيسًا للجمهورية بعيدًا عن نوازع اغتصاب 

السلطة.
ولعل المؤتمر الشعبي العام بهذه االرادة 
او هذا الخيار وضع نفسه ومنذ ثالثة عقود 
من مسيرة التجدد والتطوير امام مهام أقل 
ما توصف بأنها كبيرة جــدًا.. ومضنية تضع 
من اضطلع بمسئولياتها- الرئيس عبدربه 
منصور هادي -امام اختبار هو جدير به رغم 
الحملة االعالمية والسياسية التي تستهدف 
عالقة رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هــادي والزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر وتنظيمه ككل وسلب حقه في قيادة 
هذا التنظيم والذي جسد حقيقة فكره وتوجهه 

باطالق مزاعم ما انزل اهلل بها من سلطان..
ــالــذات  ـــواق الــمــشــتــرك- وب فما فتئت اب
حزب االصــالح والتابعة للمتمردين - تردد 
االكاذيب والشائعات حول انشقاقات داخل 
المؤتمر وخالفات بين الزعيمين.. وغيرها 
من االكاذيب التي بثها ويبثها المرجفون في 
االرض والموتورون من مرضى النفوس في 
سياق مشروعهم التآمري في محاولة الجتثاث 
المؤتمر الشعبي العام الذي يتبدى بين الحين 
واآلخر اكثر قوة وتماسكًا وتوحدًا اكثر من أي 
وقت مضى وبالذات بعد ان خلت صفوفه من 

الفاسدين والمفسدين والمنتفعين الذين لم 
يتوقعوا ان االزمة التي مر بها الوطن ستزيده 
عنفوانًا وصالبة وستوسع من دائرة االلتفاف 
الجماهيري حوله والدفاع عن قيمه 
ومبادئه التي قام وتأسس 
ونشأ عليها منذ اغسطس 

1982م.
وانـــــطـــــالقـــــًا مــمــا 
ســبــق فـــإن خزعبالت 
ـــــزام  ــــات االق ــــان وره
ليست ســوى انعكاس 
التي  االنحطاط  لحالة 
لفهم  تحا و نها  يعيشو
على  لمبني  ا لمشبوه  ا
التآمر واالنحالل   نهج 
حتى على أنفسهم.. وان 
تلك الشائعات ال وجود 
ــي رؤوســهــم  لــهــا إال ف
وعــقــولــهــم الــمــأفــونــة 
لمحاولة الهروب من الصراعات الداخلية التي 
تمزق تكتل المشترك.. ومهما يكن فإن ادعاءات 
ومزاعم االنهزاميين لن تقف عند حد معين او 
باالصح لن تتوقف ازاء عملية التقدم السياسي 
كما انها تزداد ضراوة مع اقتراب موعد الحوار 
الوطني الشامل الــذي يحظى بدعم دولي 
واقليمي والذي يعد عامل التوازن االساسي 
والقاسم المشترك لكثير من القوى السياسية 
التي تخشى السطوة وتسلط واستبداد حزب 
ــرارات واجـــراءات رئيس  اإلصــالح وعرقلة ق
الجمهورية الخاصة باستحقاقات المرحلة 

االنتقالية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها.
فمنذ الوهلة االولــى لتسلم األخ عبدربه 
ــىس الجمهورية مهام  ــادي رئ منصور ه
رئاسة الجمهورية، بدأت مخططات التصعيد 
واالبتزاز ضد الرئيس والمؤتمر الشعبي بعد 
ان فشلت وسائل واساليب االجتثاث والدراكهم 
ان المبادرة الخليجية لم تحقق ما يصبوا اليه 
المتمردون من االستيالء على السلطة لتنفيذ 
مشروعهم االيديولوجي في »اخونة اليمن« 
والقضاء على المنجزات والمكاسب الوطنية 
ولكن هذا لن يتحقق إال بتصفية خصومهم 
السياسيين وابرزهم المؤتمر وقيادته وايضًا 
الحوثيون والحراك الجنوبي السلمي وآخرون 

وهذا من المستحيالت.
وعلى الرغم من محاولة المتآمرين اظهار 
انزعاج المؤتمر من بعض القرارات التي اتخذها 
رئيس الجمهورية إاّل ان ذلك االسلوب ايضًا 
فشل من الوقيعة بين قيادة المؤتمر.. وها هو 
المؤتمر من جديد يؤكد انه صاحب التنازالت 
والحريص على اليمن وأمنه واستقراره وقد 
تحمل الظلم السياسي سابقًا وحاليًا وبإمكانه 
تقديم المزيد من االيــثــار والتضحية من 
أجل انقاذ الوطن واخراجه من دوامة األزمة 
السياسية المصطنعة وتداعياتها التي اهلكت 
الحرث والنسل.. وبهكذا اسلوب حضاري تمكن 

هــادي وصالح من افشال مخططات ضرب 
المؤتمر واضعاف شرعية رئيس الجمهورية 
وقد اتضح ذلك في ممارسات رئيس حكومة 
الوفاق ووزراء المشترك.. والذين حتى اليوم 
يواصلون التحريض على بقاء المعتصمين 
بالساحات رفضوا اخالءها في تمرد واضح على 
مبادئ ونصوص المبادرة الخليجية.. وبذلك 
ينتقل الرئيس عبدربه منصور هــادي الى 
احتراف اللعبة السياسية بكل أوراقها بمهارة 
عالية تدعمه قاعدة شعبية مؤتمرية ووطنية 
عريضة، لكل قراراته وتوجهاته ومضامين 
نهجه الصادق والصائب والمسئول والذي 
طالما اكده والتزم به المؤتمر الشعبي ودعا اليه 
في الماضي ومايزال متمسكًا به في الحاضر 
والمستقبل باتجاه تنفيذ المهام الوطنية 
وانجاح التسوية السياسية واخراج اليمن من 
أزمته في هذه المرحلة الدقيقة والمعقدة عبر 

الحوار الوطني.
ونستشف من ذلك القول ان المؤتمر الشعبي 
يدرك واجباته ومسئولياته تجاه هذه المرحلة 
الصعبة وتجاه الحوار وانجاحه لذلك فإنه 
كان وسيظل بوصلة التفاعل السياسي الذي 
استمد الرئيس عبدربه منصور هادي حيوية 
التعامل مع التحديات القائمة والتي ال تهدد 
وحدة الوطن اليمني فحسب بل وتمزق اصغر 
مكوناته، فيرى كما في خطاباته ان الحوار هو 
الطريق لحل كل المشكالت العالقة بالعودة 
واالستناد الى حقائق التاريخ العــادة انتاج 
اليمن وفقًا للتطلعات المنشودة من الحرية 
والعدالة والمساواة والحقوق المتساوية في 
ظل الديمقراطية والــوحــدة، وايضًا الرقم 
الصعب الــذي سيساند رئيس الجمهورية 
ويقف الى جانب رؤيته السياسية والوطنية 

لحل األزمة.
وبدون شك فقد نجح األخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية في اعادة تشكيل 
مــزاج بعض القوى السياسية وحــرف مسار 
اهتمامها نحو الحوار والمستقبل المنشود 
وافشال رهانات المتآمرين والمفلسين ومازال 
على قدر عال من الحكمة والدهاء السياسي 
التي تمكنه من ادارة البالد نحو الغد المنشود، 
محققًا بذلك اهداف المؤتمر الذي يقف في 
قيادته ومجسدًا فكره الوسطي المعتدل 
منصهرًا في وحدته ورسوخه، وبذلك فان اي 
فشل للرئيس عبدربه منصور هادي سيكون 
فشاًل للمؤتمر ونجاحه سيكون نجاحًا للمؤتمر، 
لذلك فان محاوالت االيقاع بين الزعيم صالح 
والرئيس هادي ليست إال واحدة من االوهام 
التي تعشعش في قلوبهم.. والحقائق تؤكد ان 
عالقة الزعيمين تاريخية ومصيرية واليمكن 
لحجارة أو صخور التضليل والبهتان ان تنال 
منها او تثنيها عن استمرار عطائها التنظيمي.. 
والتهزها االعاصير االخوانية والتهددها 
تقوالت المرجفين ودسائس المتآمرين.. الذين 
لم يدركوا بعد أن عجلة التاريخ ال تعود للخلف.

 واستطاع أن يبحر بالوطن وأبنائه 
بعيدًا عن الخطر.. مستوعبًا معطيات 
واستحقاقات التأسيس لمرحلة جديدة 
تنظيم سياسي  يــجــاد  إ أولوياتها 
ديمقراطي يعبر عن مصالح اليمنيين 
ويحقق طموحاتهم وتطلعاتهم الى 
النهوض والبناء والتنمية الشاملة، 
وكان الحوار الذي دعا اليه كافة القوى 
االجتماعية واالطـــراف السياسية 
الفاعلة بمختلف توجهاتهم وتياراتهم 
الى التالقي ومناقشة كافة القضايا 
التي تهم اليمنيين جميعًا وتتالقى 
على رؤيــة تفضي إلى تكوين إطار 
يقوم على أســاس صيغة سياسية 
لة حينها  جامعة كلجنة الحوار المشكَّ
مــن أطـــراف سياسية واقتصادية 
وثقافية بما في ذلك االحــزاب التي 
كانت تعمل تحت االرض وفي ظروف 
العمل السري ألن الدستور المعمول 
به آنذاك كان يحرم الحزبية، واستطاع 
المتحاورون أن يصلوا الى صيغة وثيقة 
وطنية تعكس عقيدة الشعب اليمني 
وتاريخه الحضاري العريق والعظيم 
وتحمل آماله وتطلعاته المستقبلية.. 
هذه الوثيقة هي الميثاق الوطني 
الذي لم يكتفِ بكونه كان خالصة 
حوار المشاركين الذين كانوا يمثلون 
كل فئات وشرائح المجتمع وقواه الحية 
المؤثرة بل ُطرح لالستبيان الشعبي 
ليقر من السواد االعظم من أبناء 
اليمن.. وهكذا استطاع الزعيم علي 
عبداهلل صالح ان يدير حركة التاريخ 
ويوجهه لخدمة إرادة وتطلعات الشعب 
اليمني مجسدًا بذلك الحكمة اليمانية 
والعبقرية القيادية في انصع صورها 
وبأشد المراحل واألوقات ليفاجأ العالم 
باالعالن عن قيام المؤتمر الشعبي 
الــعــام فــي 24 اغسطس 1982م 
كتنظيم سياسي وطني ديمقراطي 
وسطي ليبرالي بخصوصية يمنية، 
ومضى المؤتمر وبزعامة الزعيم علي 
عبداهلل صالح يقود اعظم عملية في 
التغيير والتطور االيجابي شملت كافة 
المجاالت وعلى مختلف االصعدة وحقق 
االنجازات الكبرى في مسيرة الثورة 
14اكتوبر«  26سبتمبر و اليمنية »
التي وصلت الى ذروة عظمتها بإعادة 
تحقيق الــوحــدة اليمنية فــي يوم 

22مايو االغر 1990م..
ليدشن الزعيم علي عبداهلل صالح 

ــك مــرحــلــة جــديــدة  ــذل ب
وسفر تاريخ اليمن الموحد 
أرضًا وإنسانًا ببناء دولته 
المعاصرة على أســاس 

طي  ا يمقر لد ا لنهج  ا
ــعــددي.. ورغــم  ــت ال

ـــــك كــمــا  أن ذل
قصيرو  تصور 
النظر وضيقو 
األفـــــــــق أن 
طية  ا يمقر لد ا
بما تعنيه من 
تعددية حزبية 
ســتــؤدي الــى 

انسحاب القوى المنضوية تحت مظلة 
المؤتمر لتعود الى أحزابها ومنظماتها 
التي جاءت منها إال أن المؤتمر الشعبي 
الحكيم علي  العام بقيادة زعيمه 
عبداهلل صالح خيب كل توقعاتهم 
تصورات  على  لمبنية  ا وظنونهم 
خاطئة وواهمة مثبتًا على نحو قاطع 
أن الديمقراطية والتعددية، ستجعل 
المؤتمر أكثر تماسكًا وقوة وأن شعبنا 
اليمني العظيم الــذي خبره وجربه 
سيكون أكثر التفافًا حول زعامته 

الوطنية.
وهــذه حقائق أثبتتها االنتخابات 
الديمقراطية البرلمانية السابقة التي 
حاز فيها المؤتمر على ثقة غالبية أبناء 
اليمن وهي انتخابات شاركت فيها كل 
االحزاب والتنظيمات السياسية وشهد 
العالم بحريتها ونزاهتها وشفافيتها، 
واتضح أن المؤتمر بقيادة الزعيم 
علي عــبــداهلل صالح هــو التنظيم 
الديمقراطي االكثر جماهيرية وتوج 
ذلك بإجراء االنتخابات الرئاسية عام 
1999م والتي منح فيها اليمنيون 
ثقتهم لصانع انجازاتهم الوطنية 
الكبرى وباني دولتهم الديمقراطية 
الحديثة الزعيم علي عبداهلل صالح، 
ويجدد الشعب اليمني ثقته بالقائد 
في االنتخابات الرئاسية التي جرت 
ــام  2006م ليؤكد انــه الزعامة  ع
الوطنية لليمن المعاصر لتعود بعد 
هذه االنتخابات بعض االحــزاب الى 
ماضيها التآمري والنهج االنقالبي 
ــي قيامها بوضع  ـــح ف ـــذا واض وه
العراقيل أمام االنتخابات البرلمانية 
التي كان موعدها في العام 2009م 
والحيلولة دون اجرائها ويمضون في 

مشروعهم التآمري بتفجير االزمة التي 
عاشها الوطن العام الماضي ومازالت 
تداعياتها تلقي بظاللها حتى اآلن في 
محاولة إلسقاط التجربة الديمقراطية 

واالستيالء على السلطة بالقوة..
وعلى الرغم من التنازالت التي 
قدمها الزعيم علي عبداهلل صالح 
للمشترك من موقعه آنذاك كرئيس 
للجمهورية إاّل أن تحالف الشر واصل 
مشروعه التآمري وفجر العنف في 
البالد.. وجر اليمن إلى ساحة ألطراف 
خارجية تسرح وتمرح فيها كيفما 
تشاء.. ناهيك عن توقف عجلة التنمية 
وضرب المنشآت االقتصادية والخدمية 

واالنمائية..
وقــد حــرص الرئىس على اخــراج 
اليمن من األزمة بكل السبل وجسد 
ذلك في المبادرة الخليجية وإجــراء 
االنتخابات الرئاسية المبكرة، واليوم 
من جديد تبرز الرهانات على ضعف 
المؤتمر معززة بتساقط االنتهازيين 
والــفــاســديــن مــن شــجــرة المؤتمر 
ــة، ولكن مــرة أخــرى أثبتت  ــوارف ال
االحداث وستثبت ان المؤتمر بوحدته 
الداخلية وبقيادة الزعيم هو أكثر قوة 
من أي وقت مضى بما يمتلكه من خبرة 
وتجربة وإيمان بوطنه وشعبه الذي 
جعله دومًا التنظيم الرائد الممسك 
بزمام المبادرة والــمــدرك الواعي 
المستوعب لمتطلباتها  للمتغيرات 
واستحقاقاتها وهو ما يتجلى اليوم 
بوضعه في التوجهات الجديدة التي 
سوف تتبلور الى واقع يترجَم عمليًا 
باستعادته راية مسيرة قيادة الوطن 
صــوب المستقبل األفــضــل لليمن 

وأجياله القادمة.

عباس غالب

> يكذب ويخادع نفسه والناس من يزعم ان المؤتمر الشعبي الرائد يقف بعيدًا عن تفاعالت 

الراهن وحركته السياسية التي كشفت اقنعة الزيف والتدليس لبعض القوى االنتهازية التي 

مافتئت تعبث بأمن واستقرار الوطن حتى تجاوزت الالمعقول والالمقبول عبر ممارسات فوضوية 

تدميرية أقرب الى العدوانية منها الى الديمقراطية والدولة المدنية وسيادة القانون.. 

بليغ الحطابي

> في فترة تاريخية عصيبة استثنائية غير مسبوقة كان يمر بها الوطن 
اليمني وفي وقت تتقاذفه عواصف أحداث جسام أعاصيرها متسارعة 
هوجاء أخطارها كادت أن تدفع بأوضاعه الى أتون صراعات وحروب ال 
نهاية لها في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة والحساسة كان اليمن 
بحاجة الى قائد من خارج النخبة السياسية التقليدية التي أصاًل هربت 
من تحمل المسؤولية باعتبارها مغامرة، فتحملها استشعارًا بالواجب 
الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر- ليبرز الملمح الديمقراطي 
في فكره السياسي عندما اشترط أن يكون رئيسًا منتخبًا من المؤسسة 

التشريعية الدستورية المجسدة حينها في مجلس الشعب التأسيسي،

محمد شرف الدين


