
- ســوف أبدأ حديثي عــن الجانب االنســاني 
والمهني من حياة الزعيم علــي عبدالله صالح 
قبــل الحديث عــن الجانــب السياســي والذي 
كتب عنه الكثيــر وتحدث عنــه االكاديميون 
والسياســيون ودونــت تفاصيــل أحداثــه في 
كتيبات ومجلــدات ودواوين  تحدثت عن رمز 
من الرموز الوطنية بالتاريخ اليمني، مستشهدًا 
بما قالــه الكاتب العربــي الكبير ناصــر الدين 
النشاشــيبي، فقد تحدث عــن الحياة المهنية 

للرئيس صالح كاتبًا":
ما توافرتا ألحٍد من زمالئه 

َّ
- جمع ميزتين قل

الذيــن كانوا إمــا مغامريــن إلى درجــة العبث 
بالنظــام، أو منضبطيــن إلــى حد الخــوف من 
األوامر.. فظهرت أفضليته انضباطًا كعسكري 
مــن دون النظــر إلــى الرتبــة التــي يحملهــا، 
وأفضلهم جرأة كســمة قياديــة.. فيقول عنه 

رئيس يمني راحل أنه - ضابط الضباط". 
عالوة على ذلك، كان علي عبد الله صالح يجيد 
اإلصغاء والتركيز وتجميــع أدق التفاصيل في 
ذاكرته من غير نســيان شــيء منهــا، وينفرد 
بفراسة نادرة يقرأ من خاللها الوجوه واألحداث 
وما سيلوح من أفق الواقع.. وقد عرفه الوسط 
العســكري بأنه مقدام جريء، يحرص على أخذ 

زمام المبادرة في كل ما يمليه عليه الواجب.
ويبدو أن تلك الخصال، مضافًا إليها الخبرات 
الكبيرة المكتســبة من المشــاركات الواسعة 
في معارك الدفاع عــن الثورة والجمهورية قد 
أبرزت على مسرح األحداث شخصية سياسية 
وعسكرية جديدة وطموحة.. واألهم من ذلك 
هو أن علي عبــد الله صالح رغــم تطلعاته 
الوطنيــة التحرريــة لم ينزلــق في أي 
من الحركات السياسية التي توالت 
بالظهور عقب ثورة ٢٦ سبتمبر 
١٩٦٢م وانخرط فيها الكثير من 
الرمــوز السياســية اليمنية، مما 
جعله ضمن األقلية المحسوبة على 
الوطن دون ســواه من أقطــاب الصراع 

السياسي أو مراكز القوى االجتماعية.
وماســبق ليــس إال شــهاده مــن إحــدى 
الشــهادات واالحاديــث التــي تناولــت جانبًا 
مهمًا من حياة وشــخصية علــي عبدالله صالح 
قبل توليه الرئاسة وبعدها االقرب الى االرض 
 
ً
اليمنية واالنتماء للوطن اليمني الخالص حامال

الهم الوطني والعربي والمتطلع لتحقيق الرخاء 
والتقدم لبالده، عــاش معاناة الفقــراء وعرق 
جســده على ارضهــا وترابها فالحــًا وجنديًا 

وقائدًا ورئيسًا..
كرســـي الرئاسة

- في ظروف صعبة بعد مقتل احمد الغشمي 
تم انتخابه رئيسا للجمهوريه اليمنيه من قبل 
مجلس الشعب التأسيســي والبالد تمر بفترة 
صعبة وأزمــات خطيرة تســتوجب المجابهة 
بكل حكمة وحزم وعزم، فقد أجمع المراقبون 
الدوليون- آنذاك- علــى أن اليمن منطقة غير 
مســتقرة، بــل إن األحــداث فيها كانــت تنذر 
بتدهور مؤسسات الدولة واستنزاف مواردها 

ومنجزاتها، ومن أهم األخطار التي كانت تعصف 
باليمن خالل لحظات انتخابه رئيسًا لليمن حالة 
عدم االســتقرار التي تمر بها البالد والضعف 
االقتصــادي والتناحــر واالقتتــال، إضافــة الى 
األطماع الخارجية التي تحيط بالبالد التي كانت 

ضعيفة وبحاجة إلى الكثير من اإلمكانيات.
- كان أول اهتمــام للرئيــس علــي عبداللــه 
صالــح عقــب توليــه الرئاســه ترســيخ األمن 
واالســتقرار بالبــالد والخــروج مــن الوضــع 
االقتصــادي المتــردي من خــالل المضي قدمًا 
في عملية التنميــة االقتصادية واالجتماعية 
واعادة ترتيب صفوف القوات المســلحة وبناء 
المؤسسة العسكرية البناء الصحيح وتحسين 
عالقة بالدنا بدول الخــارج العربية والغربية، 
حيث كانت سياســته تعتمد عالقات التوازن 
مع كافة االطــراف من خــالل اقامتــه عالقات 
متوازنــة اكتســب خاللهــا احتــرام الجميع.. 
وداخليًا استطاع  بحكمته وبعد نظره وإلمامه 
بشؤون بالده أن يحوز على تأييد وتقدير كل 
أبناء المجتمع اليمني بكل شــرائحه السياسية 
واالجتماعية، بعــد تحقيقه لقفــزة حضارية 
واقتصاديــه نوعية متجــاوزًا كافــة الصعاب 
والرهانات التي كانت تراهن على فشل قدرته 
في االستمرار بالحكم وادارة البالد في ظل تلك 

الصراعات التي أخمدها بحكمته.

المسيره الديمقراطية
- منذ بداية توليــه الحكم عمل علي عبدالله 

صالح على ارساء العمليه الديمقراطيه بالبالد 
واالصطفاف الوطني، بدأها العام ٧٩م من خالل 
تشــكيل مجلس استشــاري، ثم تشكيل لجنة 
الحوار التي أوكل إليها إعداد صياغة مشــروع 
الميثــاق الوطني، تــال ذلك تأســيس المؤتمر 
الشعبي العام الذي أصبح اإلطار السياسي الذي 
تنضوي فيــه مختلف القوى السياســية والذي 
تم تشــكيله بطريقة االنتخاب الديمقراطي، 
تلتهــا انتخابــات  الجمعيــات العموميــة 
للمجالس المحليــة، ثم جاءت انتخابات مجلس 
الشــورى عام ١٩٨٨م.. وهو ما أسس اللبنات 
األولى للديمقراطيه التي توجها اعالن الوحدة 
اليمنية واقرار  دستور دولة الوحدة الذي أقر 
حق التعدديــة الحزبية وتشــكيل المنظمات 
والجمعيــات.. لتدخل بهذه التحــوالت اليمن  
أزهــى مراحــل الديمقراطيــة.. وجــاء قانــون 
األحزاب والتنظيمات السياسية رقم ٦٦ لسنة 

١٩٩١م  ليؤكد صراحة على ذلك الحق.
- وفي يوم السابع والعشرين من ابريل العام 
٩٣م كانت االنطالقة األولى التي تجســدت من 
خاللها أبهى صورة يمارس فيها اإلنسان اليمني 
حقوقه السياسية، تمثلت بإجراء أول انتخابات 
عامة برلمانية في تاريخ الجمهورية وفي ظل 
التعدديــة السياســية والديمقراطيــة، وقد 
تنافس اثنان وعشرون حزبًا سياسيًا من أصل 
أكثر من ٤٠ حزبًا سياسيًا للحصول على مقاعد 
البرلمان البالغة ٣٠١ مقعد.. تلتها انتخابات 
١٩٩٧م لتتوج هــذه العمليــة الديمقراطية 

باالنتخابات الرئاســية لثالث فتــرات متتالية 
كان آخرهــا انتخاب الرئيــس عبدربه منصور  

هادي العام ٢٠١٢م.
المسيرة التنموية 

حقــًا ان األحــداث العظيمــة والتاريخيــة 
ن نسيانها مهما كان 

ّ
"الفاصلة" ال تنسى واليمك

االجحاف بحقها أو النكران أو تصدير الشائعات 
ضدها وضد مــن له الفضل فــي تحقيقها، كما 

تحاول بعض القوى المريضة ذلك اليوم..
بطبيعــة الحــال ســيظل يــوم الـــ ١٧ مــن 
يوليو  تاريخًا لميالد شــعب اســتطاع بفضل 
قيــادة الزعيم علــي عبدالله صالــح أن يحقق  
منجــزات كبيــرة وتاريخيــة وفــي مقدمتهــا 
إخمــاد الفتــن والصراعــات وتحقيــق األمــن 
منــذ توليه الســلطه حيث اســتطاع أن يخلق 
أجــواء االســتقرار والتنمية وبحســب محللين 
واكاديميين ومفكرين، فإن من أعظم إنجازاته 
اإلهتمام بالبنية التحتية مثل الموانئ والطرق 
والمطــارات والهياكل األساســية لإلقتصاد، 
وقد مثلــت عملية البناء اإلقتصادي والتوســع 
فــي مجــال الخدمــات الصحيــة والكهربائيــة 
والتعليم بداية الطريــق لدخول اليمن لعصر 
النهضة والتطور االقتصادي.. رغم الصعوبات 
 أن الرئيس الصالــح عمل منذ 

َّ
والتحديــات إال

بدايــة حكمــه علــى اســتراتيجية الحــد من 
الفقر والتنميه والشــراكه بين القطاع الخاص 
والمجتمع المدني، وجعل السياحة أحد منافذ 
المــوارد االقتصاديــه وتعزيز برامج شــبكة 
 عن تجســيد نهج 

ً
األمــان االجتماعي..فضــال

التسامح والتصالح  باعتبار ذلك ركيزة أساسية 
للوفاق الوطنــي والنهوض الحضاري، ونموذجًا 
لتحقيق األمن واالستقرار والرخاء والتقدم في 

الجمهورية ..

كلمة  للتاريخ واألجيال 
طــوال ســنوات حكــم الرئيس الســابق علي 
عبدالله  صالح التي امتــدت لــ ٣٣ عامًا، وهب 
حياته لبناء هذا البلد وتقدمه في كل المجاالت 
(سياســية- اقتصاديــة - ثقافيــة - تنمويــة 
- اجتماعيــة - رياضيــة) ورغــم المحــاوالت 
المستميتة من بعض القوى الحاقدة الساعية 
 أن كل محاوالتهم 

ًّ
دومًا لمحو انجازات اآلخر إال

بــاءت بالفشــل كــون المنجــزات التــي حققها 
علــي عبدالله صالح تعد المنجــزات العظيمة 
والتاريخيــة والتــي تدونها صفحــات التاريخ 
وفي وجدان الشــعب على طول امتــداد ربوع 
اليمن  وصبت جميعها لخدمة االنسان واالرض 
والوطن وهي منجزات يشــهدها ويشــيد بها 

الغرباء قبل األقرباء.
ولعل حكمته السياســية وحرصه على اليمن 
قــد تجلــت بشــكل عظيم فــي إدارتــه ألزمة 
٢٠١١م التــي افتعلهــا االخــوان المتآمرون، 
ومع ذلك ضحى الزعيم بكل شيء من أجل اليمن 
وحرصًا على الشعب ومســتقبل األجيال.. فلك 

التحية أيها القائد بهذه المناسبة.

االثنين:  14 / 7 / 2014م  العدد:  (١٧١٩)وقائع
1710/ رمضان / 1435هـ

في السابع عشــــر من يوليو عام ١٩٧٨م اختار الشعب 
اليمني بكل أطيافه السياسية األخ علي عبدالله صالح رئيسًا 
للجمهورية خلفًا للشــــهيد الرئيس الغشــــمي الذي اغتيل 
غدرًا وكان مقتله مفصلة مهمة في تاريخ اليمن المعاصر.. 
بعد مقتل الرئيســــين إبراهيم الحمدي والغشــــمي رفض 
الجميع تحمل المسؤولية وكانت البالد في فوضى سياسية 
واقتصادية ال يعلــــم مداها اال من عاش فترة ما قبل العام 

١٩٧٨م.
أقول: الجميع رفض تحمل المسؤولية يومها ولكن األخ 
الشاب علي عبدالله صالح وبضغط وطني عارم قبل التحدي 
وحمل كفنه وهو يقسم اليمين الدســــتورية أمام مجلس 
الشعب التأسيســــي في العاصمة صنعاء تحمل المسؤولية 
وهو يقول: "احمل كفني في يدي ومســــتعد للتضحية من 
أجل الوطن". وكانت الوحــــدة اليمنية في مقدمة أولوياته 
إلى جانب إعادة األمن واالســــتقرار الذي كان مفقودًا وكان 

الرئيس حينها ال يحكم غير صنعاء وضواحيها.
تحمل المســــؤولية بكل شجاعة وأســــس عام ١٩٨٢م 
المؤتمر الشــــعبي العام ووضعه إطــــارا تنظيميا تنظوي 
تحته كل األحزاب والتنظيمات حتى التي كانت تعمل تحت 
األرض أي في السر.. وفي أعوام حكمه األولى تعرض للكثير 
من محاوالت االغتيال ولكن بإرادة ومشــــيئة الله عز وجل 

أنقذ الوطن من الدخول في حرب 
أهلية فلو حــــدث مكروه للرئيس 
صالح فــــي أعوام شــــق الطرقات 
وربــــط الوطــــن بشــــبكة واحــــدة 
حديثــــة وأســــس لجيــــش وطني 
وعمل على تنفيذ أهداف الثورة 
اليمنية الستة وكرس جهده منذ 
السنوات األولى في بناء االقتصاد 
المنهــــار ليرفــــع مــــن مســــتوى 
الشــــعب اقتصاديــــًا واجتماعيــــًا 
وثقافيــــًا، وواجه بشــــجاعة القائد 

الذي اختبرته ميادين القتال التحديات القادمة من الشطر 
الجنوبي آنذاك.. قاوم الماركســــيين بشــــجاعة قائد مؤمن 
بالله وقضية بالده.. خاض معارك مع الماركســــيين جعل 
العالم كله ينظر إلى اليمن وخاض من أجل الشعب معركة 
القضاء علــــى الثالوث الرهيــــب "الجهل والفقــــر والمرض" 
منذ العام ١٩٧٨م والعالــــم ينظر باهتمام لقائد يتحدى 
األمواج العاتية حتى جاء العام ١٩٩٠م وتحديدًا في الثاني 
والعشــــرين من شــــهر مايو اليوم الذي حقق فيه الرئيس 
علي عبدالله صالح حلــــم الماليين من أبنــــاء اليمن.. حقق 
الوحدة اليمنية ورفع راية الجمهورية اليمنية من مدينة 

عــــدن التي خرجت عــــن بكرة 
أبيها الســــتقبال موحد اليمن 
مع أخيــــه الرئيس علي ســــالم 

البيض.
لقــــول وان كان  نواصــــل ا
ومختصــــرًا.. إن اليمــــن الــــذي 
عرفناه حديثًا من صنع وجهد 
الرئيس علــــي عبداللــــه صالح 
حتى مســــألة االنتقال الســــلمي 
للسلطة في ٢٠١١م كان من 
منجزات هذا الزعيم. بناء وطن 
امتص فيه آالم الناس ومعاناتهم.. أمن الوطن من األشرار 
وحقق نهضــــة اقتصادية في زمن قياســــي.. جعل الوطن 
واحدًا موحدًا يجمــــع بين اإلخوة بعد ســــنوات طويلة من 
التمزق والتشطير واالقتراب.. أّمن الكهرباء وأوجد شبكات 
مياه امتدت إلى أعالي الجبال.. أضاء السماء.. وجعل صورة 
اليمنيين مرفوعة أمام العالم.. حقــــق الكثير الذي نعجز 
عن ذكره في الوطن ولكن التاريخ وحده الشاهد على هذه 
المنجزات وأصبح كل منجز يعرف باسمه كما جعل الجيش 

يحمي الوطن كله.
الزعيــــم علــــي عبدالله صالــــح تاريخ وطن ونجــــم مازال 

يسطع في السماء منذ الســــابع عشر من يوليو ١٩٧٨م.. 
الزعيم علــــي عبدالله صالح صانع وبانــــي اليمن الحديث .. 
بيد أن اليمن منذ أزمة العام ٢٠١١م يشــــهد تدهورًا في 
شتى المجاالت األمنية واالقتصادية.. الناس في هذا الزمن 
أصبحوا يتمنون عودة زمــــن الرئيس صالح.. وطن يعيش 
اليوم أبناؤه في وضع مأساوي انقطاعات مستمرة للكهرباء 
وشحة في المياه وتدهور في الخدمات الصحية والتعليمية 
ناهيك عن االنهيار واالنفالت األمني المخيف وقتل اآلالف 
من جنودنا البواسل في معارك كان الوطن في غنى عنها.

الوطن اليوم يتألم ويبكي بصوت مرتفع وحكومة تمكن 
اإلصالحيون من السيطرة عليها وادخلوا البالد في معارك 
عبثية.. وطن عاصمته الجميلة صنعاء باتت مهددة نهارًا 
وليًال من قبل المليشيات المسلحة.. وطن يبكي أبناؤه على 

ذاك الزمن الجميل.
الحديث طويل والحديث عن منجزات الزعيم أطول ألنها 
صفحات محفورة في قلب وذاكرة كل أبناء الوطن.. ولكن 
اختتم القول وهذه شهادة للتاريخ أمام الله ان نجم الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في السماء 
يضيء الوطن.. وحتمًا وبإذن الله سيظل هذا النجم ساطعًا 

ما بقي الزعيم على قيد الحياة بل وستخلده األجيال.

إقبال علي عبداهللا

٣٥ عامًا والنجم مازال في السماء

١٧ يوليو.. ميـالد انجــازات وبنــاء وطــن
يصادف غدًا الثالثاء يوم السابع عشر من يوليو، مناسبة  تولي الرئيس السابق على عبدالله صالح مقاليد الحكم في اليمن فيما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية بعد صراع داِمٍ على السلطة والتي كان 
الوصول اليها يتم إما عن طريق االنقالب أو االغتيال واإلبعاد.. فقد تم قبله اإلطاحة بعدد رؤســاء ســابقين وتولى الرئيس صالح الحكم عقب مقتل المقدم أحمد الغشــمي.. وهكذا نجد أن يوم الـــســابع عشر 

من يوليو تاريخ مفصلي لليمن انتقلت فيه من مربع الصراع واالنقسام إلى مربع البناء والتقدم والتنمية والوحدة.. وقبل الحديث عن المسيرة الخالدة لسنوات حكم الرئيس صالح ننشر نبذة عن الزعيم:

الزعيم /علي عبدالله صالح  .. في سطور 
-  ولد الزعيم علي عبدالله صالح  فـي يوم ١٥ يوليو ١٩٤٢م في بيت ريفي في  قرية (بيت األحمر) 
من مديرية (ســنحان) - صنعاء.. توفي والده ولم يشــتد عوده بعد لينتقل  إلى كنف عمه (صالح)، 
ثم رعاية شــقيقه األكبر (محمد عبد الله صالح)، وانتهى به المطاف للعيش مع أخيه اآلخر (صالح 

عبدالله صالح).
اب القرية).

ُ
ـ تلقى تعليمًا أوليًا في معالمة قريته, وكان يطلق عليها (كت

- التحق بالجيش  في معسكر العرضي ( معسكر باب اليمن حاليًا). وذلك عام ١٩٥٨م.
ـ عقب ثورة  ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م رقي إلى رتبة رقيب.

ـ في عام ١٩٦٣م تمت ترقيته إلى  رتبة مساعد.
ـ  في مطلع عام ١٩٦٤م، رقي إلى رتبة المالزم. 

ـ شارك في معركة الدفاع عن العاصمة صنعاء أثناء حصار السبعين يومًا خالل الفترة من ديسمبر 
١٩٦٧م إلى فبراير ١٩٦٨م.

ـ خالل الفترة من ١٩٧٠ـ  ١٩٧٥م شغل عدة مناصب عسكرية منها: قائد فصيلة دبابات, قائد 
سرية دبابات, رئيس تسليح كتيبة دبابات, أركان كتيبة دبابات, قائد قطاع باب المندب.

ـ في عام ١٩٧٥م عينه الرئيس إبراهيم محمد الحمدي قائدًا لمعسكر خالد بن الوليد في تعز. ثم 
عينه في عام ١٩٧٦م قائدًا للواء تعز. 

نتخب من قبل مجلس الشــعب التأسيســي رئيســًا للجمهورية العربية 
ُ
ـ فــي ١٧ يوليو ١٩٧٨م أ

اليمنية.
ـ في ١٧ ديسمبر ١٩٧٨م تمت ترقيته إلى رتبة عقيد.

ـ في ٢١ مايو ١٩٩٠تمت ترقيته إلى رتبة فريق.
ـ في ٢٢ مايو ١٩٩٠م أعلن موحد اليمن علي عبدالله صالح مع األمين العام للحزب االشتراكي اليمني 
علي سالم البيض الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية، وتم اختياره رئيسًا لها والبيض نائبًا له.

 -في ٢١ فبراير ٢٠١٢ م سلم السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية إلى الرئيس المنتخب عبدربه 
منصور هادي في احتفالية عظيمة شهدها العالم أجمع، ليكون بهذا أول رئيس عربي يسلم السلطة 

دًا أول عملية انتقال سلمية للسلطة. بطريقة ديمقراطية وعبر صناديق االقتراع  مجسِّ


