
-ال��ت��داول السلمي 
ت  ل��ي��ا ب��آ للسلطة 
ديمقراطية متعارف 
عليها في كل الدول 
الديمقراطية في 
العالم عن طريق 
صناديق االق��ت��راع، فالوصول 
ل��ن يتم بإشاعة  السلطة  ل��ى  إ
ال��خ��وف والفوضى وسفك دم��اء 
المواطنين األب��ري��اء واالع��ت��داء 
عليهم وتشريدهم من منازلهم 
تلك  وألن  ممتلكاتهم،  ون��ه��ب 
ال��ق��وى التي تعمل على الدفع 
بالوطن والمواطنين إلى مهاوي 
الفتن والحروب والصراعات التي ال 
يمكن التكهن بنهاياتها.. ال تمتلك 
اية رؤية وطنية لالرتقاء بالوطن 
والوصول إلى التغيير المنشود، 
وانما تمتلك رؤية انتقامية، فقد 
تسببوا في ايقاف عجلة التنمية 
في كل ميادينها العامة والخاصة 
وتوقف االستثمارات والمقاوالت 
واعمال الشركات والتجارة وتوقف 
الكثير من المصانع والمزارع التي 
كانت تستوعب اآلالف من األيدي 
العاملة، والتسبب في قطع ارزاق 
ة  حيا صفو  وتعكير  لمواطنين  ا
األس��رة اليمنية اآلمنة واشاعة 
الخوف وال��رع��ب.. وقطع الطرق 
لنفط  ا بيب  نا ا تفجير  و مة  لعا ا
والغاز.. وقطع الكهرباء والماء عن 
المواطنين.. وقتل األطفال والنساء 
والشيوخ والشباب الذين جعلوهم 
دروعًا بشرية لتسلقهم إلى مآربهم 
المكشوفة.. وتحقيق الغاية التي 
يعتقدون أنها س��وف تبرر كافة 
وسائلهم وأعمالهم اإلجرامية في 
الوصول إلى السلطة.. معتمدين 
في ذلك على التقليد األعمى لما 
حدث في بعض االقطار العربية.. 
لمريضة  ا بأوهامهم  مندفعين 
لصنع حمامات الدم على األرض 
اليمنية ورؤيتهم الظالمية التي 

تقوم على الحقد والكراهية 
واالن��ت��ق��ام ض��د ال��وط��ن 
لتنموية  ا ت��ه  وم��ك��ت��س��ب��ا

والديمقراطية وضد 
المواطن وخياراته 
وتمسكه ب��إرادت��ه 
وح����ق����وق����ه ف��ي 
الدفاع عن الحرية 

والديمقراطية.
في خطابه بمناسبة  

عيد األضحى المبارك 
بتاريخ 5 / 11 / 2011م

- لنتجه جميعًا نحو الحوار 
والتفاهم والتبادل السلمي 

للسلطة عبر صناديق االق��ت��راع 
وانتخابات رئاسية مبكرة كما جاء 

في المبادرة الخليجية.
في كلمته في العيد الـ49 لثورة 26 

سبتمبر بتاريخ 25 / 9 / 2011م
- الديمقراطية هي التداول السلمي 
للسلطة وهي الحوار، وهي التنافس 
النفس  البرامج وليس قتل  عبر 
المحرمة وقطع الطريق من قبل من 
يسعون للوصول إلى السلطة على 

نهر من الدماء.

كلمة بمناسبة العيد الوطني
 الـ21 بتاريخ 21 / 5 / 2011م

- التوقيع من جانبي على المبادرة 
الخليجية وكذلك تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني التي نتطلع بأن 
تنهي هذه األزمة في البلد ونتجه 

نحو التداول السلمي للسلطة.
وأنا غير نادم على تسليم السلطة.. 
النقطة األخ��رى فإن ما وصل إليه 
ال��وض��ع م��ن ان��ه��ي��ار ف��ي الجانب 
االقتصادي واالخ��ت��الالت األمنية 
يتحمل مسؤوليتها مشعلو ما حدث 

في اليمن.

مقابلة مع جريدة »الليموند« الفرنسية
 في 15 / 12 / 2011م

�� ما يتعلق بالبند الخاص بإنهاء 
ال��ت��وت��ر السياسي واألم��ن��ي، ما 

يهيئ األج��واء لالنتقال السلمي 
والسلس للسلطة، وكذلك إنهاء 
االعتصامات والمسيرات 
وق���ط���ع ال���ط���رق 
واقتحام المباني 
ال��ح��ك��وم��ي��ة، 
التمرد  وإنهاء 
الذي حدث 
في بعض 
ال��وح��دات 
العسكرية، 
وخ��������روج 
ب�����ع�����ض 
ال��ع��ن��اص��ر 
لمتسببة  ا
ف��ي األزم���ة 
لفترة مؤقتة؛ حتى تتهيأ األجواء 
أمام حكومة الوفاق الوطني إلنجاز 
لزمنية  ا لفترة  ا خ��الل  تها  مهما

المحددة لها.
مقابلة مع صحيفة »عكاظ« السعودية 

بتاريخ 14 مايو 2011م
- ب��ل��دن��ا ب��ل��د ت��ع��ددي ونظامه 
لتعددية  ا على  ئ��م  ق��ا السياسي 
السياسية والحزبية وحرية الرأي 
مكفولة لكل مواطن, وكل مواطن 
من حقه أن يعبر بالطرق السلمية 
والديمقراطية دون اللجوء إلى العنف 
والفوضى.. وحرية التعبير السلمي 
عن الرأي كفلها الدستور والقانون”.

في مؤتمر صحفي
 بتاريخ 21 / 2 / 2011م

- على الرغم من وجود التعددية 
والتعبير عن الرأي بشتى الوسائل 
الممكنة ومن ضمنها حق التجمع 
والتظاهر والتعبير عن الرأي بطرق 
سلمية وديمقراطية.. ولكن لألسف 
الشديد انه رافق هذه االعتصامات 
مسلحة،  عناصر  لتظاهرات  ا و  أ
ونستطيع أن نقول عليها مليشيات 

مسلحة.
مقابلة مع قناة »فرنسا 24«
 بتاريخ 24 / 11 / 2011م

- لسنا متمسكين بالسلطة.. وأنا 
قد أمضيت 32 سنة وهذه تجربة 

كبيرة جدا جدا وأريد 
أنقلها سلميا إلى  أن 
ال��ش��ع��ب ول��ي��س إل��ى 
ال��ف��وض��ى أن انقلها 
إلى الشعب باعتباره 
مصدر السلطة ومالكها 
المصلحة  وص��اح��ب 
الثورة  الحقيقية في 

والوحدة.
مقابلة مع قناة »العربية«
 بتاريخ 26 / 3 / 2011م

- تجسيد مبدأ التداول 
السلمي للسلطة ونهج 
سية  لسيا ا ية  د لتعد ا
.. وح��م��اي��ة واح��ت��رام 
ح���ق���وق االن���س���ان.. 
وم��ش��ارك��ة ال��م��رأة.. 
وكفالة الحريات العامة 
والفردية، وأن نرقى 
ل��ى مستوى  ا باليمن 
طموح كل ابنائه رجااًل 
ون��س��اًء ف��ي ال��داخ��ل 
وال��خ��ارج.. واستكمال 
مسيرة البناء والتنمية 
والنهوض الحضاري.. 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد 
وت��أس��ي��س اق��ت��ص��اد 
وطني متين يوفر حياة 
كريمة لكل المواطنين.
ومن اجل يمن الغد 
االفضل  لمستقبل  وا
الواعد بالخير والعطاء 
وال��م��ن��ج��زات للشعب 
واجيالنا القادمة نقدم 

هذا البرنامج.
من البرنامج االنتخابي لفخامته

 عام 2006م
- وب��ع��د.. ه��ذه مقتطفات فقط 
من احاديث فخامة الرئيس علي 
عبداهلل صالح حول التداول السلمي 
للسلطة في بالدنا اوردناها لندلل 
على ديمقراطية هذا الرجل وسعة 

صدره وتسامحه.
- وقد قالها واوفى وما 21 فبراير اال 

خير دليل على ذلك.
- ول���م ي��ت��ب��قَ س���وى ان يتجه 
الناخبون الى صناديق االقتراع في 
يوم 21 فبراير النجاح االنتخابات 
الرئاسية وانتخاب مرشح الوفاق 
الوطني المشير عبدربه منصور 
هادي.. النائب األول لرئيس المؤتمر 

األمين العام.

السبت :18 / 2 / 2012م 
 الموافق :26 / ربيع أول / 1433هـ 

العدد: )1593( متابعات5

نعم لالنتخابات الرئاسية املبدأ الذي 
تشبث به الرئيس علي عبداهلل صالح

 21
فبراير:

                                       قالها الرئيس )الصالح (وفعلها:

     تـــــــداول سـلمي للسلطة
كثيرًا ما أكد فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام على “تداول سلمي للسلطة” عبر صناديق 
االقتراع.. وهانحن على موعد يوم 21 فبراير مع انتخاب الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي بعد ان وقع فخامة الرئيس على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية حرصًا منه على تجنيب اليمن الويالت.. اليمن الذي كان لفخامته دور لم يسبقه اليه احد من الرؤساء الذين 
حكموه.. ففي عهده تحققت اعظم المنجزات على كافة االصعدة وفي مقدمتها اعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م.

وهنا سنتطرق في لفتة سريعة إلى أبعاد تمسك  الرئيس علي عبداهلل صالح بتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صندوق االنتخابات 
كخيار يجنب اليمن الحرب والصراع على السلطة وهو خيار يضمن مستقباًل سعيدًا لكل أبناء اليمن.

إعداد/ شعبة  الرصد بالصحيفة

»الميثاق«- فيصل الحزمي

> ح���ذر ال��ن��اط��ق الرسمي 
للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي 
عبده محمد الجندي من الخلط 
بين حق مقاطعة االنتخابات وبين منع 

الناس من ممارسة حقهم الدستوري..
وقال الجندي في المؤتمر الصحفي الذي 
عقده نهاية األسبوع الماضي بصنعاء: 
إن االنتخابات عملية ديمقراطية ومن 
حق أي طرف أن يشارك أو يقاطع ولكن 
بأساليب سلمية.. وأض��اف: نحن نحترم 
رغبة الحوثيين وندعوهم في الوقت 
نفسه إلى أال يضيعوا فرصة المشاركة 

في االنتخابات..
داعيًا كافة أطياف العمل السياسي إلى 
التأمل في مقال فخامة رئيس الجمهورية 
المنشور في افتتاحية صحيفة »الميثاق«.. 
وقال الجندي: إن فخامة رئيس الجمهورية 
يدرك تمامًا أنه في مثل هذه الظروف 
تكثر الدعايات واالشاعات واألكاذيب بغية 

تحقيق أهداف رخيصة..
مشيرًا إلى أن فخامته كان واضحًا منذ 
البداية بأنه سيستخلف القوي األمين 

وينقل إليه السلطة، ولوال ذلك االصرار 
لما اتفق الجميع على عبدربه منصور 
هادي مرشحًا توافقيًا لرئاسة الجمهورية، 
والتسوية السياسية التي أجمعنا فيها 
على انتخاب عبدربه منصور هادي رئيسًا 
توافقيًا كتبها علي عبداهلل صالح بخط 
يده واعتمدتها دول الخليج مع بعض 

اإلضافات والتحسينات..
موضحًا أن فخامة الرئيس هو من 
ش��رط، واآلخ���رون قبلوا.. وق��ال: ليس 
لدينا ما نخاف عليه من تاريخ الرئيس 
علي عبداهلل صالح فهو زعيم تاريخي 
استثنائي وكان وم��ازال وسيظل رقمًا 
صعبًا فهو تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 
وفي عهده عرفنا التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وعرفنا الطرقات المنتشرة 
في الريف والمدينة وعرفنا الجامعات 
وال��م��ع��اه��د وال��ك��ل��ي��ات، وف���ي عهده 
تحققت الوحدة اليمنية وعرفنا الحرية 
السياسية  لتعددية  وا والديمقراطية 

والحزبية والتداول السلمي للسلطة.
مؤكدًا أن علي عبداهلل صالح لم يكن 
يومًا سفاحًا، والذين يتهمونه بذلك لم 
يعتقل أحدًا منهم بل إنه وفر لهم كل 
الحماية ومكنهم من العمل قبل أن يسمح 
الدستور اليمني بالتعددية السياسية 

والحزبية، وكان التجمع  اليمني لإلصالح 
حزبًا يمارس نشاطه بكل حرية.. الفتًا 
إلى أن الذين يتباكون اليوم على الحقوق 
والحريات هم أنفسهم الذين استفادوا من 
الحقوق والحريات في عهد الرئيس علي 

عبداهلل صالح.
وتطرق الجندي إلى الكثير من المنجزات 
العمالقة التي تحققت في عهد الرئيس 

علي عبداهلل صالح.
وب��خ��ص��وص االس��ت��ع��دادات إلنجاح 
كشف  لمبكرة  ا لرئاسية  ا بات  االنتخا
الجندي أن األي���ام ال��ق��ادم��ة ستشهد 
المحافظات  في  انتخابية  مهرجانات 
والمديريات..مؤكدًا حرص فخامة رئيس 
الجمهورية على نجاح االنتخابات.. وقال: 
لقد جمع فخامة الرئيس علي عبداهلل 

صالح كل من حوله من الشباب والكهول 
في المؤتمر الشعبي العام وق��ال لهم 
لقد استخلفت القوي األمين، بعد اليوم 
والدكم هو المناضل عبدربه منصور 

هادي فناصروه وقفوا إلى جانبه..
وتابع الناطق الرسمي حديثه قائاًل: 
باألمس قال قائد الحرس الجمهوري 
العميد الركن أحمد علي عبداهلل صالح 
في كلمته أمام القيادات العسكرية إن 
قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة 
واألم��ن المركزي واألم��ن العام وقوات 
النجدة والقوات المسلحة األخرى سوف 
تقف ضد كل من يحاول افشال االنتخابات 

وستعمل على إنجاحها..وسخر الجندي 
من االدعاءات التي تدعي وجود مخطط 
الغتيال قيادات في المعارضة.. وقال: 
لست أدري مَنْ هم المعارضة الذين 
يتحدثون عنهم اصبحوا وزراء وبيدهم 
الداخلية والمالية والعدل ورئاسة الحكومة 
ومازالوا يطلقون على أنفسهم معارضة!!

ونصح الجندي اللواء علي محسن بقراءة 
اللقاء الذي أجرته صحيفة »الميثاق« مع 
مساعد قائد الحرس الجمهوري لشؤون 
التوجيه المعنوي والسياسي تحدث فيه 
عن الحرس الجمهوري.. وق��ال بشكل 
واضح إن الحرس الجمهوري قوة ضاربة 
وأنه قادر على الحسم في أي وقت ليعرف 
حجمه وينسحب من المواقع ويترك وزير 
الدفاع يقود القوات المسلحة فهو رجل 
بحجم المسئولية وقادر على قيادة القوات 

المسلحة طبقًا لمسئوليته.
واستشهد الناطق الرسمي بتصريحات 
عبدالرحمن الجفري ال��ذي أك��د فيها 
وجود معسكرات تدريب لحزب التجمع 
اليمني لإلصالح في محافظتي عدن 
وحضرموت، مشددًا على ضرورة اغالق 
هذه المعسكرات.. داعيًا في الوقت نفسه 
حزب اإلصالح إلى سحب مليشياته من 

عدن وحضرموت وأرحب.

الجندي: نحّذر من منع الناس من ممارسة حقهم الدستوري
تاريخ فخامة 
الرئيس علي 
عبداهلل صالح

مصدر فخر كل 
يمني


