
لم يكن الوطن وبعد ستة عشر عاما من قيام  
الثورة السبتمبرية المباركة قد تنفس الصعداء 
.. أو بدأ الشعب يتجه صوب بناء يمنه الجديد 
وتحقيق أهداف ثورته التي اشعلها نارا في وجه 
اإلمامة المتخلفة للتخلص من ثالثية الجهل 
والتخلف والمرض التي فرضتها اإلمامة البائدة 

في كل أرجاء الوطن.. 
منذ الثورة ووص��وال إلى ما قبل هذا التاريخ 
بقي الوطن رهينا للصراعات والمؤامرات التي 
ها هدفا في إعادة حكمها  خلفتها اإلمامة وراء
البائد واطفاء نور الثورة المتوهج بمساندة 
حكام آل سعود الذين أرادوا أن تبقى اليمن 
وشعبها رهينة التخلف والجهل إلعتبارات عدة 
ومن ضمنها تنفيذ وصية كبيرهم الذي علمهم 
السحر خشية أن تكون نهايتهم من اليمن 

التاريخ الضارب جذوره في أعماق األرض..!!
بقي اليمن في شطره الشمالي سابقا طيلة تلك 
السنوات يعيش في أج��واء غير هادئة نتيجة 
للمؤامرات المشتعلة ذى التوجهات الواضحة 
واألهداف المعروفة..، وكانت سببا في االنقالب 
على رئيسين للجمهورية واغتيال رئيسين 
آخرين..حتى جاء هذا التاريخ 17 يوليو 1978 
ايذانا ببداية اإلنفراج وانتخاب رئيس من قبل 
أعضاء مجلس الشعب ليكون أول رئيس يصل 
إلى اليمن عبر اإلنتخاب منذ قيام ثورة سبتمبر 

المجيدة.. 
انتخب ممثلو الشعب علي عبدالله صالح رئيسا 
لليمن.. ولتبدأ اليمن السير بثبات صوب القادم 
األجمل متسلحة بقيم ومبادئ حقيقية بعناوين 
الشراكة والحوار والديمقراطية عمل الصالح 
على ترسيخها إيمانا منه بأن الشعب هو الحاكم 
وصاحب السلطة الفعلية وبدون الشعب ال يمكن 
لليمن ان تواجه كل المؤامرات التي تحاك ضدها 
.. كما ال يمكن لها التخلص من تلك الموروثات 
التي ظل أعداء الثورة يروجون لها أمال في إخماد 
وهج الثورة واشعال الحروب والصراعات بين 
أبناء الشعب التواقين الى الحرية والتغيير وبناء 

اليمن الجديد.. 
بدأ الرئيس المنتخب يضع المداميك الصلبة 
لإلتجاه صوب الغد .. والهادفة إلى إعادة ترتيب 
البيت اليمني وفق رؤى منهجية تحفظ لليمن 
ز من روح 

ّ
واليمنيين هوّيتهم الواحدة ، وتعز

الشراكة والمشاركة في بناء الدولة المدنية 
الحديثة ، دولة المواطنة المتساوية والعدالة 

والديمقراطية والحكم الرشيد. 
بدأ في اإلتجاه نحو صياغة نهج وطني واضح 
يتفق ويجتمع عليه الفرقاء ويعزز من توجهات 
ال��ب��ن��اء ويمضي ب��ال��وط��ن نحو تحقيق مجمل 
األهداف والغايات المرجوة..، ويكون منطلقا 

حقيقيا للتوجه نحو الغد بثبات.. 
نهج وطني يصيغه الشعب من كل القوى 
والتيارات السياسية.. يبني وال يهدم.. يوحد 
وال يفرق.. يجمع وال يشتت.. ويحدد توجهات 
اليمن الجديد ب��رؤى جامعة وشاملة.. فكان 
المؤتمر الشعبي العام وكان الميثاق الوطني 
الوثيقة الوطنية الجامعة لكل القوى الشعبية..؛ 
والنظرية الفكرية التي تجمع الفرقاء وتحدد 
معالم ال��ش��راك��ة وال��م��ش��ارك��ة دون إف���راط أو 
تفريط.. ولتبدو حقائقه الخمس وقد حددت 
ورسمت بوضوح منتهي الوسيلة الناجعة لبناء 
الوطن واإلستفادة من كل ال��دروس السابقة 

التي عاشتها اليمن ومر بها اليمنيين..
 "جاء الميثاق الوطني محاولة مخلصة وصادقة 
وواعية يحقق لنا وض��وح الرؤية وف��ي إط��اره 
الفكري تأتي برامج العمل السياسي ملتزمة 
بمبادئه األس��اس��ي��ة ومستفيدة م��ن تجاربنا 
الوطنية ، محددة احتياجاتنا الواقعية ومعالم 
الطريق للمستقبل ، في ظل نظام ديمقراطي 
يقوم على التعددية الحزبية ومبدأ التداول 

السلمي للسلطة".. 
وه��ك��ذا ب���دأ ال��م��ؤس��س ال��ص��ال��ح.. مؤسس 

المؤتمر الشعبي العام ومؤسس اليمن الجديد 
ووفق رؤى مستمدة من تاريخ اإلسالم وتاريخ 
وحضارة هذا الشعب - بدأ يتجه نحو تنفيذ 
وتطبيق ماتضمنه "الميثاق الوطني" بشراكة 
ومشاركة حقيقية مع أبناء الشعب ومختلف 
القوى الوطنية.. وترجمته على الواقع الوطني 

قوال وفعال وحقيقة.. 
بالحوار الصادق تم انجاز كل الرؤى الموضوعة 
حينها وخ����رج ال��ش��ع��ب م��ن ت��ل��ك ال��س��ن��وات 
المضطربة التي عاشتها اليمن وعاشه اليمنيين 
منذ قيام ثورة سبتمبر المجيدة.. ومن ثم بدء 
اإلتجاه الصادق والمسئول صوب ترجمة أسس 
ومضامين الفكر الميثاقي ونقل الوطن من واقع 
مضطرب مليئ بالصراعات إلى واقع آخر ينعم 

باإلستقرار..
بروح وطنية وإرادة قوية استطاع الصالح 
أن يجمع اليمنيين وف��ي مقدمتهم الفرقاء 
على كلمة سواء.. وصمم بعزيمة ال تلين  على 
استعادة مكانة اليمن الحضارية م��ن خالل 
استيعاب منجزات الحضارة اإلنسانية في هذا 
العصر ، والتفاعل مع إيجابياتها أخذًا وعطاء،  

تأثرًا وتأثيرًا ..
 لقد مثل " الميثاق الوطني" بوابة حقيقية 
لإلتجاه صوب ترجمة أهداف الثورة اليمنية على 
الواقع الوطني المعيش.. وبروح ميثاقية تمكن 
الصالح من تجاوز كل االشكاالت والتحديات التي 
واجهت مسيرة البناء الوطني كما عمل بالميثاق 
على تنمية وتعزيز ال��روح الوطنية لدى أبناء 
الشعب .. كما تم ترسيخ األسس الديمقراطية 

للنظام السياسي والشرعية الدستورية.. 
 تلك كانت ال��ب��داي��ة الفعلية لبناء اليمن.. 
البداية التي وضعت األسس الحقيقية لإلنطالق 
للمستقبل وف��ق سلوك واض��ح ال ينفصم عن 

الفكر.. 
ويقينا إن أردن��ا الحديث على تلك المسيرة 
الوطنية المفعمة بالعطاء واإلنجاز الحتاج منا 
ذل��ك مساحات واسعة وكبيرة ووق��ت أكبر.. 
بعيدا عن المزايدات إيا كان شكلها أو لونها.. 

م��س��ي��رة وط��ن��ي��ة ع��ن��وان��ه��ا ال��وح��ي��د العمل 
واإلنجاز.. البناء والتنمية.. ال يمكن تجاوزها 
أو القفز عليها ويشهد عليها ال��ع��دو قبل 

الصديق.. 
ة اقلقت أعداء الوطن وأعداء  مسيرة معطاء
الشعب ودفعتهم إلحاكة المؤامرات والدسائس 
بمشاركة مرتزقة ال��داخ��ل الذين وج��دوا في 
ال��ص��ال��ح وال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام التنظيم 
الوطني والشعبي الرائد حجر عثرة أمام تنفيذ 
مشاريعهم الصغيرة البعيدة عن روح الشعب 
والرافضة للحوار والديمقراطية والمشاركة 
الشعبية الواسعة في الحكم والتعايش مع اآلخر 

المختلف فكرا وتفكيرا.. 
ونتيجة لكل تلك المؤامرات هاهو الوطن 
وأب��ن��اء الشعب يعيشون ومنذ سبع سنوات 
مضت في وض��ع مأساوي أدى في األخير إلى 
هذا العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي دمر 
الوطن وجوع وقتل الشعب ومازال منذ ثالث 

سنوات مضت.. 
وي��ك��ف��ي ال��ي��م��ن وال��ي��م��ن��ي��ي��ن ه���ذا ال��ص��م��ود 
األسطوري في مواجهة هذا العدوان وقادته 
ومرتزقته واذنابه والذي يقوده العدو التاريخي 
لليمنيين النظام السعودي الوهابي اإلرهابي 

التكفيري المجرم.. 
سيبقى ال��ي��م��ن ش��ام��خ��ا ع��زي��زا ي��رف��ض كل 
اش��ك��ال وص��ور ال���ع���دوان..، وسيبقى الشعب 
اليمني سيد نفسه كريما عزيزا شريفا ال يقبل 
الوصاية عليه من أحد ، ولم ولن ترهبه صواريخ 
القتل وجحافل ال��ع��دوان مهما كانت قوتهم 

وجبروتهم.. 
ِلُبوَن.." 
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تصويت مجلس النواب األمريكي هو في حاصله صوت 
ضد الحرب وضد العدوان على اليمن أكان يمثل موقفًا 
حقيقيًا أو قد يتطور الى موقف حقيقي أو حتى موقفًا 

تكتيكيًا.
وردود األفعال اليمنية المتوقعة هي إما العداء ألمريكا 
وأمريكا هي العدو وهذا الموقف لمجلس النواب األمريكي 
ال قيمه له وال أهمية وإما أن ذلك هو انتصار لليمن وان 
هذا الموقف الى أفعال أو تفعيل سياسي واقعي أمريكي.

هذه هي ما تسمى الثقافة الحديثة »إما أبيض أو أسود« 
وذلك ما لم يعد بوجهين أو طرفين يجدي في التعامل 
الدولي أو السياسة الدولية في ظل متغيرات ديناميكية 

متسارعة على مستوى العالم وفي منطقتنا تحديدًا.
المسألة هي كيف نستفيد من هذا الموقف لمجلس نواب 
أمريكي حتى لو كان تكتيكيًا ودون أي تغيير أو تراجع في 
موقفنا السياسي أو العسكري واقعيًا وبعيدًا عن موقف 
عداء ألمريكا أو فرضية تقارب ويعنينا التذكير بتوافق 
أمريكي -ايراني في العراق بعد غزوه وتوقيع االتفاق 
النووي وذلك ال يعكس العداء وال هو االقتراب أو التقارب.
لماذا ال يكون هذا الموقف لمجلس النواب األمريكي 
يرتبط برجوع التصعيد للعدوان ويمثل أرضية لتنفض 
أمريكا يدها وتبرئ نفسها مسبقًا من تطورات خطيرة 
تأتي من تصعيد النظام السعودي للعدوان وما يسمى 

التحالف مثاًل؟
موقف مجلس النواب األمريكي يتقاطع بقوة مع مشمول 

ومضمون آخر احاطة لولد الشيخ لمجلس األمن وذلك بات 
يقدم أن ما تسمى الشرعية الدولية هي مع العدوان أكثر 
من مجلس النواب األمريكي وقراراته بالمناسبة غير ملزمة 

للبيت األبيض أو الحكومة األمريكية كما »الكونجرس«.
مثل هذا االستقراء يؤكد حاجيتنا للتفكير المتحرر من 
النمطية والثقافة الجدية وال نستطيع مواجهة األلعاب 
األمريكية الدولية أو المشروع األمريكي العالمي وبالتالي 
ألعاب الشرطة الدولية إال بالتحرر من التفكير النمطي 

والثقافة الحدية.
ات وال رؤى أو ق���رارات اقترحها على  ليس ل��دى ق���راء
القيادة السياسية ولكنني أرى أن التحرر من التفكير 
النمطي والثقافة الحدية ه��و م��ا سيوصل ال��ى األنسب 

وباألصوب.
دعونا نقرأ المشهد من جانب آخر فنجد أن قرار مجلس 
النواب الذي ليس ملزمًا للبيت األبيض والحكومة األمريكية 
بتنفيذه ومن ثم بتتبع تفاعل إيجابي من صحف أمريكية 
كبرى وفضائيات لنستنتج أنه ربما ي��راد ادخ��ال الحالة 

اليمنية تحت تكتيك الرئيس والمؤسسات امريكيًا كما 
التعامل مع النظام السعودي وقطر بهذا التكتيك.

ف��ي أح���داث 2011م ل��م يحدث انقسام ف��ي االدارة 
األمريكية إاّل في الحالة اليمنية حيث كانت الخارجية 
األمريكية مع ما سميت ثورة في اليمن ومع رفع شعار 
»الرحيل« فيما الدفاع واالستخبارات لم تكن مع ذلك 
والرئيس السابق »أوباما« مع ميوالته لمحطة الثورات 

األمريكية كان األقل حدة تجاه الحالة اليمنية.
قد نقول إن الرئيس األمريكي إما مع اإلرهاب الوهابي أو 
متواطئ معه يدخل مسئولية اإلرهاب على مثلث قطر 

وتركيا واالخوان كما يرد النظام السعودي.
قد نقول بالمقابل إن المؤسسات األمريكية هي مع 
اإلره���اب االخ��وان��ي أو تتواطأ معه ف��ي تخفيف الحكم 
»الترامبي« كما هي ال توافق ترامب في تبرئة النظام 

السعودي ألنه األغنى في المال واألكثر في الدفع.
الجيش واللجان والشعبية هو افضل واص��دق وأقوى 
طرف حارب ويحارب اإلرهاب الوهابي االخواني أو االخواني 

الوهابي ولذلك فالتكتيك في الحالة القطرية يحتاج الى 
تعديل أو تحوير في الحالة اليمنية.

ازاح��ة »ه��ادي« من المشهد السياسي ومن ثم اللعب 
بورقة االنفصال ربطًا بالحراك وما يسمى مجلس انتقالي 
بعدن يمثل أرضية مناوراتية افضل لهذا التكتيك وذلك 
ما أش��ار به المستشار األمريكي للنظام السعودي قبل 

قرابة العام.
وف��ي تقديري فالنظام السعودي ب��ات ي��ت��دارس مع 
ترامب كيفية امتصاص النقلة في التبعات والتداعيات 
ربطًا بالشرعنة للعدوان بتخريجه شرعية هادي وانقالب 
ونحو ذلك وقادم األيام يتفضي الى هذا الخيار للنظام 
السعودي و»ترامبه« ذلك أن قرار مجلس النواب األمريكي 
ال يمثل منعًا وال مانعًا لتصعيد العدوان ولكنه يمثل 
»فرملة« ذات تأثير للتصعيد أمريكيًا وبما ال يستطيع 

ترامب تجاوزه.
هذا أيضًا أدع��ى لتحرير انفسنا من التفكير النمطي 
والثقافة الحدية وباختصار فإننا في مواجهة هذا العدوان 
المرتبط أو المتصل بالمشروع األمريكي نحتاج للتفكير 
المتحرر المفتوح وللعقل المنفتح في حريته وتحرره من 
االنماط والثقافة الحدية بقدر ما نحتاج للصمود البطولي 
واالستبسال النضالي وعدم االنتصار أو االنهزام في معركة 
العقل والتفكير يمثل تعطياًل النتصار سياسي أو عسكري 
متاح أو ممكن وبالتالي فذلك في اطار األسباب مطلوب بل 

وشرط النتصار يؤيده ويسديه الخالق جل شأنه.

قضى الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وشقيقه 
عبدالله نحبهما اغتيااًل، بسيناريو مقزز ورخيص 
ومبتذل أك��دت السنوات الالحقة أن الشقيقة 
)الكوبري( كانت تقف خلف عملية االغتيال تلك 
وخلف ذلك السيناريو الذي أرادوا به تشويه الرجل 
 وتفصياًل، وخالل أقل من 

ً
ومحو ذكراه لألبد جملة

عام لحق بهما الرئيس أحمد الغشمي اغتيااًل 
هو اآلخ��ر، في مكتبه أثناء استقباله المبعوث 
الرئاسي الجنوبي القادم للتو من مطار صنعاء، 
وتناثرت أشالء الرئيس الغشمي وذلك المبعوث 
وامتزجت بقايا جثتيهما معًا حينما تم فتح 
الحقيبة المفخخة التي كانت مربوطة بسلسلة 
مقيدة بمعصم ذلك المبعوث، وفي أعقاب ذلك 
قام الرفاق في جنوب الوطن بتصفية الرئيس 
سالمين دونما محاكمة بتهمة تصفية الرئيس 
الغشمي بعد أن هدد وتوعد في وقت مبكر وفي 
خطاب رسمي قتلة الرئيس الحمدي بمالقاة 
نفس المصير قبل أن تحل الذكرى األولى لرحيله، 
وت��ول��ى القاضي عبدالكريم عبدالله العرشي 
منصب رئيس الجمهورية في الشمال لمدة شهر 
تقريبًا بحكم المنصب الذي كان يشغله آنذاك 
كرئيس لمجلس الشعب التأسيسي وذلك وفقًا 
لنصوص وأحكام دستور الجمهورية العربية 
اليمنية، فيما تولى عبدالفتاح إسماعيل رئاسة 

الشطر الجنوبي من الوطن.
ذلك كان جانبًا مهمًا من المشهد السياسي في 
)اليمن( العظيم بشطريه في منتصف العام 
1978م، أمواج عاتية كانت تتقاذف جانبي تلك 
السفينة العمالقة والبروق والعواصف الرعدية 
تكاد تطيح بها وبمن فيها، وكل من على متنها 
مستيقظ اضطرارًا دون أن يجد فرصة للخلود 
للنوم ألن��ه يتربص ب��اآلخ��ر، والجميع في حالة 
استنفار قصوى، وما من انتحاري قد يتصدى 
لمهمة إنقاذ تلك السفينة التي تمخر ُعباب 
المحيط ودفتها بال رب��ان، فقد تملك الجميع 
ال��وج��ل وال��ذع��ر وكأنما زاغ��ت األب��ص��ار وبلغت 
القلوب الحناجر، فمن ذا الذي يمكنه التفكير 
مجرد التفكير باإلمساك بتلك الدفة الملعونة 
والسيطرة عليها في ظل تلك الظروف العصيبة، 
وهو يعلم علم اليقين أن احتماالت فقدانه لرأسه 
بلمح البصر ودفعه لحياته في غمضة عين إن 
 من وهن أو فتور تقترب 

ٌ
هو غفل أو مسه طائف

م��ن 100%، فثالثة رؤس���اء جمهورية تم 
تصفيتهم خالل عام واحد بدم بارد ودون أن 

ترمش عيون القتلة أو ترتعش قلوبهم.
أوشكت السفينة وال��ح��ال كذلك على الغرق 
واالستقرار في قاع المحيط، وكل من يعتليها 
َتٍف بالسجود لله والتضرع 

ْ
 وجهه عنها، ُمك

ٍّ
ُمَول

إليه طلبا للرحمة والعون والمغفرة، واالبتهال بأن 
يقيض لها الله من يقبل مجازفة اإلمساك بدفتها 
لعله بتوفيق من الله يستطيع السير بها في ظل 
هذه األمواج العاتية والعواصف واألنواء والمخاطر 
حتى يصل بها لشواطئ األم��ان، وألول مرة في 
تاريخ )اليمن( العظيم وربما في التاريخ اإلنساني 
المعاصر، وال علم لي على وجه اليقين إن كان قد 
حدث من قبل في تاريخ البشرية منذ أن نشأت 
الدول وتوحدت المجتمعات واألقاليم الجغرافية 
خلف قيادة حاكم واحد أميرًا كان أم ملكًا أم رئيسًا 
أو أيًا ما كانت تسمية المنصب الذي يشغله فيها 
في قمة هرم الدولة، ألول مرة يعرض فيها شغل 
منصب رئيس الجمهورية على قيادات الصف 
األول والثاني فيرفضها الجميع ويزهدون عن 
القبول به، فقد تحول المنصب الملعون لنقمة 
ومغرم لمن يقبل به وليس فيه أي وجه من أوجه 
النعمة أو المغنم قد يغري للتطلع إليه أو تمنيه.
وحتى العام 1978م لم يسبق للمواطنين في 
)اليمن( العظيم شماله وجنوبه على حد سواء 
أن اختاروا من يحكمهم عبر صناديق االقتراع، 
أو ك��ان لهم رأي فيمن يحكمهم س��واء بصورة 
مباشرة أو عبر من يمثلهم في أي مجلس برلماني 
نيابي، ولم يكن هناك أصاًل أي مجلس نيابي منتخب 
منهم، وذلك بالرغم من أن النظام السياسي في كال 

الشطرين ظاهريًا ورسميًا هو النظام الجمهوري، 
إال أن أي مواطن فيهما مهما بلغ مستواه العلمي 
أو الثقافي يسمع ويقرأ عن مصطلحات مثل: 
االنتخابات، الديمقراطية، وحكم الشعب نفسه 
بنفسه حتى في ظل األنظمة الملكية، لكنه لم 
يجد تجسيدًا لمثل تلك المصطلحات في حياته 
وواق��ع��ه ال��م��ل��م��وس، فمنذ ق��ي��ام الجمهورية 
العربية اليمنية بعد ثورة السادس والعشرين 
من سبتمبر 1962م وإحالل النظام الجمهوري 
)الديموقراطي( محل النظام الملكي )الوراثي(، 
وم��ن��ذ ط��رد المستعمر البريطاني وط��ي آخر 
راي��ات��ه ورح��ي��ل آخ��ر ج��ن��وده ف��ي الثالثين من 
نوفمبر 1967م بعد ث��ورة عليه انطلقت في 
الرابع عشر من أكتوبر 1963م من جبال ردفان 
الشامخة الشماء وامتدت حتى حلول ذلك اليوم 
الخالد، وتسلم الجبهة القومية للحكم في جنوب 
الوطن في إط��ار نظام سياسي )جمهوري( هو 
اآلخر أطلقوا عليه جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية، إال أن كافة الحكام الذين تداولوا الجلوس 
على كرسي الحكم في الشطرين، لم يكن للمواطن 
ناقة في اختيارهم وال جمل، فهو ينام آمنًا مطمئنًا 
على رئيس ليصحو وقد صار للبالد رئيس آخر، إما 
ه  بمنع الرئيس السابق من العودة للوطن، وإبقاء
حيث يتواجد خارجه أثناء قيامه بزيارة رسمية 
ألي دولة شقيقة كما حدث مع السالل واإلرياني، أو 
بوضع الرئيس السابق في الصندوق اغتيااًل منفردًا 
كالرئيس الحمدي والرئيس الغشمي أو برفقة كل 
أركان نظامه ومعاونيه كالرئيس الشعبي والرئيس 
سالمين، أو بالتنازل السلمي عن الكرسي كما في 
حالة الرئيس عبدالفتاح إسماعيل، أو بالهروب 
الجماعي للحاكم وكل مؤيديه حقنًا إلراقة المزيد 
من طوفان الدماء المتدفقة كسيل العرم كما في 

حالة الرئيس على ناصر محمد.
لذلك وكما جاء على لسان الراحل البروفيسور 
عبدالعزيز السقاف ف��ي مناظرة تلفزيونية 
شهيرة وألول مرة في تاريخ )اليمن( العظيم 
المعاصر بشطريه ورب��م��ا ف��ي ال��وط��ن العربي 
بأكمله، يتولى منصب رئيس الجمهورية شخص 
بصورة ديموقراطية 100%، خصوصًا مع 
المالبسات والظروف السياسية المرعبة السابق 
سردها في هذا المقال، ألول مرة يشهد العالم 
العربي ربما فيما عدا لبنان، صعود إنسان لكرسي 
الحكم بانتخابات وليس على ظهر دبابة وال 
بجنازيرها، ولعل أعظم منجز يحسب للرئيس 
الغشمي في فترة حكمه التي لم تكمل حتى عام 
واحد هو إنشاء مجلس الشعب التأسيسي كسلطة 
تشريعية ممثلة للشعب وتعيين أعضائه بقرار 
جمهوري، لحين التهيئة واإلعداد لدورة تالية 
للمجلس ُيَتاح فيها لكافة المواطنين اختيار 
أعضاء المجلس باالنتخاب المباشر عبر صناديق 
االق��ت��راع، وم��ن ب��اب اإلنصاف فلوال وج��ود ذلك 
المجلس لكان )اليمن( العظيم بشطريه قد 
انجرف لهاوية سحيقة ال ق��رار لها من العنف 
واالق��ت��ت��ال داخليًا أو م��ع الشطر اآلخ��ر بفعل 
األحداث الدامية التي أفضت الغتيال وتصفية 

ثالثة رؤساء في أقل من عام.
في مثل هذا اليوم السابع عشر الذي صادف 
يوم االثنين من شهر يوليو في العام 1978م 
تربع الرئيس الصالح وهو في الرابعة والثالثين 
م��ن عمره المديد على كرسي الحكم رئيسًا 
للجمهورية بعد أن شهد اليمانيون وشهد 
العالم معهم بالصوت والصورة وألول مرة في 
حياتهم أداء رئيس جمهورية )يمني( لليمين 
الدستورية وهو يضع يده اليمنى على ُنسخة 
من القرآن الكريم أم��ام أعضاء البرلمان إيذانًا 
ببدء ممارسته مهامه الرئاسية، في ظل كل 
تلك ال��ظ��روف ال��م��أس��اوي��ة كانتحاري حقيقي 
وضع بالفعل رأس��ه وكفنه بين يديه ليؤسس 
لنظام ديمقراطي حقيقي ويمن جديد معاصر، 
باالنتخاب وليس باالنقالب، صعد بتأييد ومباركة 
كافة أعضاء مجلس الشعب التأسيس فيما عدا 
عضوا واحد، ومن المفارقات الالفتة التي تستحق 

اإلش��ارة إليها والتوقف عندها أن عضو مجلس 
الشعب التأسيسي الوحيد الذي رفض التصويت 
لتأييد وصول الرئيس الصالح لكرسي الحكم، لم 
يقتل ولم ي��ودع السجن ولم تتم مطاردته أو 
تكدير صفو حياته وتنغيصها ولم تقيد حريته 
فيوضع تحت اإلقامة الجبرية كما لم يتم نفيه 
خارج الوطن، بل ظل برغم تلك المعارضة وعدم 
رفع يده مؤيدًا عند التصويت للرئيس الصالح في 
صباح ذلك اليوم التاريخي مواطنًا عاديًا متمتعًا 
بكافة حقوق المواطنة، وزاد على ذلك بأن تم 
تعيينه بقرارات جمهورية في عدد من المناصب 

الحكومية.
ورغ���م ك��ل م��ا ت��ل��وك��ه أل��س��ن��ة أع��دائ��ه ال��ذي��ن 
فجروا بأعظم ما يمكن أن يصل إليه الفجور 
في الخصومة معه بعدما كانوا يلعقون من قبل 
ِمُعون بألسنتهم كرسي الحكم في 

َ
أحذيته وُيل

عهده الميمون، م��ن أن الرئيس الصالح إنما 
أسس لديموقراطية شكلية صورية طوال 33 
عامًا ميالديًا تعادل 34 عامًا هجريًا، وهو الذي 
ك��ان يمكنه وبمنتهى البساطة أن يسير على 
نهج أسالفه الذين سبقوه، فال يجهد نفسه 
وشعبه بالولوج في دوام��ة االنتخابات وتحمل 
أعبائها ونفقاتها المادية والمعنوية، وليكون 
سؤالي ألولئك في ض��وء كل ما أوضحته أع��اله: 
لنفترض ج��داًل صحة ما تذهبون إليه لتغسلوا 
عقول بعض شبابنا اليوم زورًا وبهتانًا وإفكًا 
مبينًا، ألم يتعلم اليمانيون على يد هذا الرجل 
في كل دورة انتخابية سواء رئاسية أو برلمانية 
أو محلية تمت في عهده وفي عهده فقط منذ 
اعتماد النظام الجمهوري في الشطرين أصول 
وأبجديات العمل الديمقراطي؟!، س��واء وهو 
رئيس للشطر الشمالي أو وهو مؤسس ورئيس 
للجمهورية اليمنية الموحدة، وهل تم إجبار أي 
مواطن على اإلدالء بصوته لصالحه أو لصالح أٍي من 
المرشحين؟!، وإن أنتم ادعيتم وجود تزوير في 
نتائج تلك االنتخابات بمستوياتها الثالث اآلنفة 
الذكر، فالسؤال حينئذ: ألم يقم الرئيس الصالح 
بتوجيه الدعوة لكل من يريد اإلشراف على تلك 
االنتخابات من المنظمات الحقوقية المحلية 
واإلقليمية والدولية في كل دورة انتخابية؟!، 
ولتقوموا بإحصاء وس��رد أسماء المنظمات أو 
األشخاص الذين رف��ض نظام الرئيس الصالح 
مشاركتهم ف��ي اإلش���راف وال��رق��اب��ة على تلك 
االنتخابات في أي دورة انتخابية تمت، وهذا تحٍد 
موثق من كاتب المقال لكم بنفي ح��دوث، فإن 
أمنكم ذلك فلتدحضوه وتردوا ردًا موثقًا تثبتوا 

به عكس ما ذهبت إليه من نفي.
في ضوء كل ما تقدم، أليس من حقنا المطالبة 
باعتماد وإضافة يوم السابع عشر من يوليو لأليام 
الوطنية الرسمية باعتباره يومًا وطنيًا حقيقيًا 
للديمقراطية بامتياز؟!، فيتم االحتفال به سنويًا 
بصورة رسمية، حتى مع وجود من سيتندرون 
على هذه المطالبة وهم يطالعون هذا المقال 
فيسمون هذا اليوم بيوم الجلوس على العرش، 
ولهؤالء أوجه سؤالي: من منكم يمكنه أن ُيْنِكر 
حقيقة تاريخية أخ��رى ملموسة اليوم مع كل 
ما يشهده الوطن حاليًا، بأن )اليمن( العظيم 
في شماله وجنوبه لم يشهد فترة استقرار 
سياسي كما حدث طوال الثالثة والثالثين عامًا 
التي حكم فيها، كما أنه ومن جانب آخر فلو لم 
ْع اليماني الحكيم باالستمرار  يأذن الله لهذا الُتبَّ
في منصبه طوال تلك الفترة التي امتدت ألكثر 
من ثالثة عقود لما شهد اليمانيون بأم أعينهم 
معنى مجسدًا وملموسًا للحياة الديموقراطية، 
ولما مارسوا قط حقهم في التعبير عن رأيهم 
بكل حرية وأم��ان باختيار من يحكمهم أو من 
يمثلهم بالسلطة التشريعية، أما أنكم مازلتم 
ت��أخ��ذون عليه ال��وق��وع في أخطاء خ��الل فترة 
حكمه فذلك مردود عليه بأنه في نهاية األمر 
بشر يخطئ ويصيب وله ما له وعليه ما عليه 
وليس من المالئكة، وقد تناولنا هذه الجزئية 

بالتفصيل في أكثر من مقال سابق.

  د.عبدالرحمن أحمد ناجي

يوم وطني تاريخي..
 طوق النجاة بامتياز لليمن
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كيف نتعامل مع قرار مجلس النواب األمريكي؟!!

  راسل عمر
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