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في الجزء األول من هذه القراءة التحليلية  لعملية التغيير التي قادها وباقتدار الزعيم علي عبداهلل صالح خالل العام 2011م ومطلع العام  
الماضي 2012م انتهينا إلى أنه من المفارقات أن الرئيس علي عبداهلل صالح وصل لسدة الحكم في العام  1978م من أجل إطفاء نيران 
الحرب المستعرة وحقن دماء اليمنيين كان وقتًا عصيبًا وكان فيه كرسي الرئاسة معروضًا وفر منه الجميع خوفًا على حياتهم.. وحمل الزعيم كفنه 
وتقدم مفتدى بروحه اليمن.. وبعد أن أعاد االمن واالستقرار وحقق المنجزات الوطنية الكبيرة وأبرزها إعادة تحقيق الوحدة والنهضة التنموية 
والحرية والديمقراطية.. وبعد أزمة 2011 نجد الزعيم تخلى عن السلطة طواعية مطلع العام 2012م حفاظًا على اليمن وحقنًا لدماء أبناءه وفي وقت 
عصيب أيضًا، وقد خاطب الرئيس السابق أبناءه الشباب منذ بداية األزمة بأن اليمن غير تونس ومصر وليبيا وسوريا ، فسَخِر منه من سَخِر واعتبروا  
ذلك أضغاث أحالم ومحاولة للتنصل من مصير قادة األنظمة الحاكمة في تلك الدول، ووافقه على هذا الطرح من وافق ، ثم دعاهم لتشكيل حزب أو 
أحزاب جديدة ليسلم السلطة لمن ولدوا وترعرعوا وكبروا ونمو في عهده ولم يعرفوا أو يشهدوا لوطنهم رئيسًا غيره ، لكن كل ذلك لم يكن مجديًا 

وال مؤثرًا فيهم .

الزعيم علي عبدالله صالح
القائد الفعلي للتغيير في اليمن

فلما وجد أن األح��زاب  التي  تحمل تجاهه 
عداًء شخصيًا والتفت على طموحات الشباب 
وآمالهم وتطلعاتهم بغدٍ أفضل وقفزت على 
ظهورهم واستلبت إرادتهم وكممت أفواههم 
وقطعت ألسنتهم وصادرت حرياتهم ، وصارت 
تدير ساحات اعتصامهم وتحتكر المنصات 
التي وُجدت للتعبير عن الرأي على من تشاء 
وتحجبها عمن تشاء ، لذا استلهم الرئيس / 
علي عبداهلل صالح رغبة الشباب في التغيير 
يقة  بطر لبهم   مطا تحقيق  على  فعمل 
مخططة وممنهجة وديمقراطية ومن خالل 
دعوته إلج��راء انتخابات رئاسية وانتخاب 
بين  بتوافق وطني  للبالد  رئيس جديد 
األحزاب وكل أطياف المجتمع اليمني ، وهو ما 
عرضه وأعلن عنه  في البدايات األولى لألزمة 
، فلم تجد دعوته استجابة أو آذانًا صاغية، 
فلجأ لعرض دعوته على االشقاء واالصدقاء 
وصدق نواياه فكانت المبادرة الخليجية التي 
تم رفضها قبل وأثناء وبعد التوقيع عليها من 
أحزاب  المشترك ، واتخذوا ممن تبقى من 
الشباب في ساحات االعتصام حُجَة وعصا 
غليظة للتهديد واالبتزاز كلما سارت األمور 

على غير ما يرغبون.
وعقب التوقيع على المبادرة الخليجية 
وآليتها في المملكة العربية السعودية برعاية 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز وع��ودة كل األط��راف السياسية 
الموقعة عليها إلى أرض الوطن تم تكليف 
بتشكيل  باسندوة  األستاذ/محمد سالم 
حكومة ال��وف��اق الوطني ، وخ��الل األي��ام 
التالية للتكليف تم تقسيم الحقائب الوزارية 
إلى قائمتين )أ( و )ب( لتختار أحزاب اللقاء 

المشترك إحدى القائمتين ثم تقوم 
باختيار وتسمية 
ال��م��رش��ح��ي��ن 
ل��ش��غ��ل ت��ل��ك 
الحقائب . ووقع 
اخ��ت��ي��ار أح���زاب 
لتي  ا ك  لمشتر ا
ئب  حقا تتضمن 
اإلع��الم والمالية 
والتربية والتعليم 
والداخلية والكهرباء 
وال��م��ي��اه وغيرها، 
وع����ق����ب ص�����دور 
ال��ق��رار ال��رئ��اس��ي - 
ال��ذي أص���دره نائب 
الجمهورية  رئ��ي��س 
مة  حكو بتشكيل   -
ال����وف����اق ال��وط��ن��ي 
لليمين  ءه��������ا  دا وأ
الدستورية أمام نائب 
الرئيس بدأت الحكومة 
بمباشرة مهامها وقدمت 
برنامجها لمجلس النواب 
ون��ال��ت ب��م��وج��ب��ه ثقة 
المجلس ، وم��ن الالفت 
أن أحزاب اللقاء المشترك  
اعترفت أخيرًا بمشروعية 
مجلس النواب بعد أن ظلت 
الزمن تطعن  من  لفترة 
في  مشروعيته ودستورية 

وجوده .
وت��م��ت ال��دع��وة للتهيئة 
إلجراء االنتخابات الرئاسية 
المبكرة في ال�21 من فبراير 
توافقي  بمرشح  2012م 
واحد  وفق نصوص المبادرة 
الخليجية هو عبدربه منصور 
هادي نائب رئيس الجمهورية 
حينذاك، هذا فيما حصل علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 

حينها وأركان نظامه ممن عملوا معه طوال 
فترة حكمه لليمن على الحصانة ضد المالحقة 
القانونية والقضائية وفقًا لقانون الحصانة 
الذي صادق عليه مجلس النواب باإلجماع 
وبحضور كامل ألعضاء المجلس من كل الكتل 
البرلمانية في مجلس النواب، وهنا تستوقفنا 
مفارقة أخرى حيث أن أحزاب اللقاء المشترك 
في الوقت ال��ذي اعترفت فيه بمشروعية 
مجلس النواب حينما تم منح الثقة لحكومة 
الوفاق الوطني التي تشارك فيه بنسبة %50 
، فإنها ومن زاوية أخرى مازالت حتى اللحظة 
تمول وتحرك المسيرات  بواسطة أياديها 
الخفية من خلف الستار والمطالبة بإسقاط 

الحصانة فقط عن رئيس الجمهورية 
في   ، بق  لسا ا

حين أن قانون الحصانة يعتبر مدخاًل  مهمًا 
لمصالحة وطنية شاملة على امتداد التراب 
الحصانة لكافة  اليمني ألن��ه شمل منح 
المنتمين لألحزاب الموجودة على الساحة 
والتي كانت بشكل أو بآخر جزءًا ال يتجزأ من 
النظام وشاركته في الحكم طوال ال�33 عامًا 
وبصورة  يدركها الداخل والخارج .. وبالتالي 
فإنها شريكة في كل المثالب والعثرات 
واالختالالت  والتهم التي تحاول تلك األحزاب 
إلصاقها بالنظام  وكأنها منها براء وهي إن 

صحت وثبتت شريك أصيل فيها.
وعقب منح مجلس النواب الثقة لحكومة 
الوفاق الوطني ، وموافقته على قانون 
الحصانة ، ظلت أنظار اليمنيين وقلوبهم 
وعقولهم وأفئدتهم مصوبة نحو نشاط 
اللجنة العليا لالنتخابات يحدوهم األمل 
في نجاح أعمالها والوصول بالبالد الى يوم 
21  فبراير 2012م ، تتقاذفهم التوجسات 
والهواجس  بأن ذلك اليوم لن يأتي وأن 
أطرافًا سياسية لن تسمح بحلول ذلك اليوم 
وستعمل على افتعال المشاكل واألزم��ات 
للحيلولة دون وصول اليمن لذلك االستحقاق 
االنتخابي الديمقراطي ، ومنعًا لكل بواعث 
القلق وعدم الطمأنينة في أوساط المواطنين 
التواقين للخروج من عنق الزجاجة وطي ملف 
األزمة التي كادت أن تعصف بالبالد والعباد 
والتهمت األخضر واليابس وأنهكت االقتصاد 
اليمني  لتاريخ  ا بشكل غير مسبوق في 
الحديث، حينها َفضَّل الرئيس / علي عبداهلل 
صالح االبتعاد عن ذلك المشهد، فغادر أرض 
الوطن في رحلة عالجية الى الواليات المتحدة 
األمريكية ليفوت الفرصة على الرافضين 
للتسوية وعدم اعطائهم أية حجج أو ذرائع 
قد يستخدمونها إلفشال العملية االنتخابية، 
ومن جديد ولإلنصاف البد من التذكير  إلى 
حقيقة بالغة األهمية تتمثل في أنه لوال 
الخطابان اللذان تم بثهما عبر وسائل اإلعالم 
الرسمية وتوجه من خاللهما  الزعيم علي 
عبداهلل صالح ألبناء الشعب اليمني كافة 
من مقر إقامته بالواليات المتحدة األمريكية 
في األسبوع ال��ذي سبق التاريخ المحدد 
رسميًا إلجراء االنتخابات الرئاسية.. داعيًا 
وحاثًا كل من له حق التصويت االنتخابي 
للمشاركة اإليجابية الفاعلة في إنجاح هذا 
العرس الديموقراطي ومنح أصواتهم 
لألخ عبدربه منصور هادي .. لما تدافع 
المواطنون من كل حدب وصوب لإلدالء 
بأصواتهم كون ولي األمر قد دعا لذلك 
وحث عليه ، وكأني بهم يلبون آخر 
أمنية للرئيس/علي عبداهلل صالح 

قبل أن يغادر سدة الحكم .
والب��د من ال��وق��وف على الجدل 
ال��ف��ك��ري ال���ذي ص��اح��ب انتظار 
ال��ي��م��ان��ي��ون ل��ه��ذا االستحقاق 
ولت  حا فقد   ، لديموقراطي  ا
عناصر أحزاب اللقاء المشترك 
التشكيك في ج��دوى وأهمية 
برُمتها  بية  النتخا ا لعملية  ا
طالما أن المرشح واحد ، وعلت 
بعض األصوات والهمهمات 
التي تطالب بتوفير األموال 
المنفقة لهذا ال��غ��رض ، 
متباكين على فداحة ما آل 
إليه الوضع االقتصادي 
في اليمن وأن مشاريع 
التنمية أول��ى بتوجيه 
تلك األم���وال صوبها 
، وع����ل����ت ب��ع��ض 
المطالبات الممجوجة 
نتخاب  با لخبيثة  وا
ال��رئ��ي��س الجديد 

لليمن عبر مجلسي النواب والشورى 

ف��ي جلسة مشتركة لهما ، أو م��ن خالل 
اتفاق كافة األطراف السياسية باعتبارهم 
وفق تأصيل ديني مدروس هم أهل الحل 
والعقد ويمكن االكتفاء باتفاقهم وتوافقهم 
على اختيار ذلك المرشح التوافقي لرئاسة 
الجمهورية المنصوص عليه صراحًة في 
المبادرة الخليجية وآليتها المُزمنة ، وكل 
تلك األطروحات الخبيثة والتي رددها  البعض 
ببراءة أو بدون لم تكن سوى محاولة فاشلة 
لسلب الرئيس الجديد مشروعيته الشعبية 
الكاسحة المستمدة من كل أبناء اليمن على 
امتداد التراب الوطني من أقصى الشمال الى 
أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق الى أقصى 
الغرب ، ولو ُكتب لتلك الدعوات النجاح ال قدر 
اهلل لكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي مستمدًا  شرعيته من عدد محدود جدًا 
من المواطنين يمتلكون حق نزعها منه وبكل 
بساطة في أي لحظة يرون فيها 
أنه لم يعد 

يخدم مصالحهم الخاصة.
> أشرقت شمس يوم الثالثاء 21 فبراير 
2012م لتعلن للعالم أن في هذه البقعة 
الطاهرة من الكون بدأ اليمانيون يرسمون 
بأناملهم حدثًا فريدًا في المحيط العربي 
يشكل وبجدارة ب��راءة اختراع ال يضاهيها 
في العالمين براءة اختراع أخرى ، وكأنني 
بالرئيس/علي عبداهلل صالح هو وبدون أدنى 
شك راعي ذلك العرس البهيج يطل بوجهه 
على كل مركز انتخابي مبتسمًا جذِاًل وهو 
يرى اليمانيين قد احتشدوا فرادى وجماعات 
صوب كل مركز انتخابي لمنح أصواتهم 
لخياره األول واألخير ال��ذي أوج��ده هو في 
الساحة اليمنية فقبله لم يكن له وجود في 
قاموس اليمانيين في العصر الحديث على 
األقل ، وهو )التداول السلمي للسلطة( ، 
وتسليم السلطة أليدي أمينة آمنة وبطريقة 
ديمقراطية عبر الصندوق، كما أراد وخطط 
ورتب ونادى ، لقد كان ذلك اليوم العظيم 
ترجمًة عملية وتجسيدًا فعليًا لفكر هذا القائد 

اإلنسان .
وما أن غربت شمس ذلك اليوم حتى حبس 
اليمانيون أنفاسهم مجددًا مترقبين لنتائج 
مشاركتهم الفاعلة في ذلك العُرس العظيم . 
وكانت النتائج على قدر تلك اآلمال المعقودة 
والطموحات المبتغاة وبشهادة دولية من 
المراقبين المحليين واإلقليميين والدوليين 
الذين واكبوا ذلك العُرس لحظة بلحظة في 

ذلك اليوم الفريد .
وك��ان اليمانيون على موعد جديد مع 
عُرس جديد لكنه عُرس هو اآلخر بمذاق 
خاص ونكهة مختلفة غير معهودة لديهم 
وفي وجدانهم من قبل ، عُ��رس اختلطت 
فيه االبتسامات بالدموع والحُزن بالسعادة 
، وذلك في احتفال تسليم الرئيس السابق 
الرئاسة للرئيس المنتخب الجديد ومغادرته 
لدار الرئاسة متوجهًا صوب منزله ليعيش 
فيه ما شاء له اهلل من حياة - أطال اهلل في 
عمره ومتعه بالصحة والعافية - . هذه اللوحة 
األكثر من مبدعة وجميلة م��ازال بعض 
مرضى النفوس والمأزومين والمشوهين 
والمعتلِّين المخبولين عاجزين عن رؤيتها 
وتلمس مواضع اإلبداع والجمال فيها 
، ف��ألول م��رة في 
ال��ت��اري��خ القديم 
وال��ح��دي��ث وعلى 
ام���ت���داد ال��وط��ن 
لكبير  ا ل��ع��رب��ي  ا
لى  ا لمحيط  ا م��ن 
الخليج يعود قائد 
ع��رب��ي مسلم إلى 
منزله سليمًا معافى 
م��ح��ت��ف��ظ��ًا ب��ك��ام��ل 
التكريم واالح��ت��رام 
وال��ت��ق��دي��ر م��ن كل 
م��واط��ن��ي��ه ب��ع��د أن 
قام  بتسليم الرئاسة 
ط��واع��ي��ة وب��أس��ل��وب 
حضاري غاية في الرقي 
للرئيس المنتخب الذي 
يليه . إذ ت��ع��ودن��ا في 
ال��وط��ن العربي الكبير 
وعلى م��ر ال��ت��اري��خ بأن 
ال يصل الحاكم الجديد 
لسُدة الحكم إال والحاكم 
السابق موسدًا في قبره 
إما لوفاته الطبيعية أو غير 
الطبيعية باغتياله وتصفيته 
جسديًا عن طريق خصومه 

ومعارضيه.

أكاديمي بجامعة صنعاء

على تسلم فخامة الرئيس/عبد ربه منصور اليوم ونحن نقترب من اكتمال العام األول 
ه��ادي لمقاليد الحكم في اليمن ، نوجه 
تحتاج لمن يجيب عنها :-التساؤالت التالية التي تجيب عن نفسها وال 

المشترك وم��ن يسير في فلكها بإزالة 1- يا تُ��رى هل التزمت أح��زاب اللقاء 
كافة عناصر التوتر سياسيًا وأمنيًا؟ كما 
ورد نصًا في المبادرة الخليجية األصلية 
وكذا في اآللية التنفيذية المزمنة للمبادرة 
الخليجية؟!! وما معنى بقاء من تبقى من 
الشباب سواء أكانوا منتمين لهم أو مستقلين 
أن ذلك ال يندرج ضمن هذا النص أصاًل ؟!!حسب زعمهم في الساحات؟!! ، وهل يرون 

لعقالني  وا لمنطقي  ا لتفسير  ا م��ا  والقانوني للمسيرات التي ال تزال تتحرك 2- 
من حين آلخر ، وآخرها تلك المسيرة التي 
تمت أثناء وجود المبعوث الدولي لليمن 
السيد /جمال بن عمر ، والتي كان مخطٌط 
لها أن تصل لمنزل الزعيم علي عبداهلل 
التصريحات اإلعالمية المنشورة حينها . صالح للقبض عليه ومحاكمته كما ورد في 

وهل ال ترى أحزاب اللقاء المشترك ومن يدور 
في فلكها أن ذلك يعتبر خرقًا سافرًا للمبادرة 
بنصوصها؟!! .الخليجية التي يزعمون أنهم ملتزمون حرفيًا 

في اليمن فقط بل في أي دولة في العالم  3-  هل من حق أي طيف سياسي - ليس 
- أن يملي إرادته على حزب آخر ، ويتدخل 
في شئونه الداخلية ، ويشترط عليه إلتمام 
عملية التسوية السياسية إقصاء وعزل 
رئيس ذلك الحزب واستبداله بغيره؟!!! وماذا 
سيكون الحال لو أن المؤتمر الشعبي العام 
اشترط هو اآلخر تغيير القيادات التي شاخت 
في تلك األحزاب واستبدالها بقيادات جديدة 
، ولتكن القيادات الجديدة قيادات شابة 
لمستقبل جديد؟!!.واعية خالية من األحقاد والضغائن متطلعة 

وتحقيق األمن واالستقرار مبررات بقاء الحال 4- كيف تفسر لنا لجنة الشئون العسكرية 

في حرم جامعة صنعاء )القديم والجديد( 
وبعض المدارس كما كان عليه قبل التوقيع 
على اآللية التنفيذية المزمنة للمبادرة 
الخليجية وت��واج��د ال��وح��دات العسكرية 
والذخائر الحية داخل ذلك الحرم بغرض 
أطراف العملية التعليمية؟!!الحراسة كما يزعمون والتدريب وإرهاب كل 

االس��ت��م��رار بضرب الكهرباء والمنشآت 5- كيف تفسر لنا حكومة الوفاق يا ترى 
النفطية وأعمال التقطع في الطرق الرئيسة 
التي تربط بين مختلف المدن والمحافظات 
من حين آلخر للتنغيص على حياة المواطنين 
واستمرار العقاب الجماعي على المواطنين 
الذي مارسته أحزاب المشترك خالل األزمة  
لعدم امتثالهم لمطامعهم الحزبية غير 
السوية في الوصول للسلطة عبر طريق 
االنتخابي؟!! ..أخ��رى ال عالقة لها وال صلة بالصندوق 

الوظيفة العامة للدولة التي تتم في الوزارات 6- هل تنسجم سلسلة االقصاءات من 
واألجهزة الحكومية التابعة لتلك الوزارات 
التي صارت من نصيب أحزاب اللقاء المشترك 
وشركائهم في حكومة الوفاق الوطني مع 
روح الوفاق والتوافق التي جاءت بها المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ؟!! ، ويا 
تُرى هل يقوم المؤتمر الشعبي العام بمثل 
هذه التصرفات الحمقاء غير المسئولة في 
الوزارات واألجهزة الحكومية التابعة لتلك 
في حكومة الوفاق الوطني ؟!الوزارات التي صارت من نصيبه هو وحلفائه 

نسينا أو أغفلنا بعضًا مما لم تسعفنا الذاكرة 7- في ضوء ما تقدم - وربما نكون قد 
على تذكره - يطل علينا السؤال الكبير الذي 
ينبغي أن توضع في نهايته مليون عالمة 
استفهام ومليون عالمة تعجب : من يا تُرى 
يقوم على األرض بإعاقة تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .. وهل 
أحزاب اللقاء المشترك جادة وحريصة بالفعل 
ادخلوه فيه؟!! .على خروج اليمن من النفق المظلم الذي 

أسئلة تجيب عن نفسها!

واليمن اآلن تتجه نحو مؤتمر الحوار 

الوطني فإنه ينبغي التأكيد - وفقًا 

لقناعتي الشخصية - على أن أي جهود 

تبذلها اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير 

الشامل  الوطني  ل��ح��وار  ا لمؤتمر 

المشكلة بقرار رئيس الجمهورية 

رقم )30( لسنة 2012م لن يكتب لها 

النجاح في الوصول إلى تحديد ساعة 

الصفر النطالق مؤتمر الحوار الوطني 

، وينطبق ذلك على المشاركين في 

المؤتمر الوطني للحوار فيما بعد ، ما 

لم تتحقق جملة من التحديات يمكن 

تحديد أهمها فيما يلي :-

- أن يُ��ق��دم أع��ض��اء اللجنة ثم 

المشاركون في المؤتمر فيما بعد، 

مصلحة اليمن العُليا على ما سواها 

لفئوية  ا و لحزبية  ا لح  لمصا ا م��ن 

تكون  وأن   ، الضيقة  والمناطقية 

قراراتهم غير مرتهنة ألي ضغوط أو 

امالءات محلية أو إقليمية أو دولية .

- أن ي���درك أع��ض��اء اللجنة ثم 

المشاركون في المؤتمر فيما بعد،  

جسامة المسئولية واألمانة الملقاة 

على عاتق كٍل منهم في رسم حاضر 

ومستقبل اليمن في هذا المنعطف 

التاريخي الحاسم .

- أن تصدُق نوايا أعضاء اللجنة ثم 

المشاركون في المؤتمر فيما بعد، 

وتتوحد أهدافهم وجهودهم في إقرار 

ما فيه مصلحة اليمن العليا ويحفظ 

وحدته وأمنه واستقراره .

- أن يكون معلومًا لدى أعضاء اللجنة 

فيما  المؤتمر  المشاركين في  ثم 

بعد ، أن هناك قوى محلية وإقليمية 

ودول��ي��ة متربصة باليمن وتخطط 

ل���������زعزعة وحدته وأمنه واستقراره 

بما يضمن لتلك القوى استمرار بقاء 

اليمن مرتهنًا تحت الوصاية الدولية 

- كما هو واقع الحال اآلن مع األسف 

الشديد - ، وأن الشعب اليمني ينظر 

إليهم باعتبارهم طوق النجاة الذي 

سيحبط النوايا الخبيثة لكافة تلك 
القوى .

خالصة القول: البد من التأكيد على 

أن أح��دًا في المجتمعين اإلقليمي 

والدولي لن يكون حريصًا وال مهتمًا 

بمستقبل اليمن األرض واإلنسان ما 

لم يكن اليمانيون أنفسهم حريصين 

أواًل على تنقية نفوسهم وتطهيرها 

مما شابها وع��ل��ق بها م��ن أدران 

وتقيحات ودمامل خالل عامي 2011م 
و 2012م .

الحوار وسبل إنجاحه

د/عبدالرحمن أحمد فرحان

لقد سلم السلطة 
أليادٍ أمينة 

آمنة بطريقة 
ديمقراطية

أول قائد عربي 
يسلم السلطة 
بأسلوب حضاري
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