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الفارس الذي أرسى التبــــــادل السلمــي للسلطــة
توج موحد اليمن وقائد التحوالت الوطنية والديمقراطية الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي   

العام- عهده بتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة في االنتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها اليمن في فبراير 
عام ٢٠١٢م.. ليضع حاضر اليمن ومستقبلها في طريق آمن واضعًا نهاية ألية محاوالت انقالبية للوصول إلى السلطة 

تحت أي مسمى..
لقد تجلت حكمة وعبقرية الزعيم علي عبدالله صالح بشكل واضح في ذلك الموقف البطولي والصمود االسطوري 
أمام مؤامرة اإلخوان وشركائهم الذين سعوا إلى االستيالء على السلطة تارة عبر ما يسمى بثورة الربيع وتارة 
اخرى عبر اقترافهم الجريمة اإلرهابية التي استهدفت حياة الرئيس وكبار قيادة الدولة  ونفذوها في مسجد 

دار الرئاسة في يونيو ٢٠١١م..
ورغم بشاعة تلك الجريمة إّال أن القائد الوطني علي عبدالله 
صالح أصر على أن ال يفرط بمكاسب الشعب وان يتصدى 
بشجاعة األبطال لقوى الظالم والتخلف ويرسم فجر انتصار 

جديد لشعبه وجسده الطاهر ينزف دمًا..
أخيرًا.. أغمد الفارس اليماني خنجره في قلب قوى الشر والظالم 

وإلى األبد بتمسكه بالديمقراطية واالنتخابات 

وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، وأنه ال انتقال للسلطة إّال عبر صندوق االنتخابات..
لقد استطاع الزعيم علي عبدالله صالح بعبقريته وحكمته ان يحشد العالم ليشهدوا انتصارًا عظيمًا للشعب اليمني 

تمثل بأول عملية تداول سلمي للسلطة تجري في البالد وعلى مستوى دول المنطقة في االنتخابات الرئاسية 
المبكرة التي سلم فيها الحكم للرئيس هادي..

وبهذا االنتصار قضى الرئيس الصالح وإلى األبد على احالم القوى االنقالبية والتي تضيق بها األرض اليوم وهي 
تجد نفسها تغادر مسرح التاريخ إلى األبد.. وكل محاوالتها لالنقضاض على الحكم تبوء بالفشل.. حيث كل 
عمليات التمديد لألزمة والعرقلة للحوار تنتهي وال يبقى أمام الجميع إّال طريق واحد.. وهو صندوق االنتخابات..

ونحن نقف اليوم أمام هذا التحول الوطني نجد ان العالم برمته اصبح يؤمن 
بأنه البد من االنتصار للمبادئ العظيمة والمكاسب التي ناضل من أجلها 

الرئيس علي عبدالله صالح وفي مقدمتها الديمقراطية، لذا فكل 
األعذار والمبررات والمزاعم قد استنفدت.. ومهما حاول المتآمرون 
إّال أن المشروع الحضاري الذي دافع عنه الزعيم هو الذي ينتصر 

اليوم، في الوقت الذي نجد أن مشاريع التمديد والتأبيد والمبايعة 
تلفظ انفاسها األخيرة..

«الميثاق» مثقفون وناشطــــــــــــــــــــــــــــون لـ

وصــف عــدد من المثقفين وقيادات منظمات المجتمع المدني يوم ٢١ فبراير ٢٠١٢يوم وصل الرئيس االنتقالي هادي  
لكرســي الســلطة عبر انتخابات رئاســية مبكرة، فبقدر ماكان انتصارًا على القوى االنقالبية، إال أنه مثل بداية لكارثة 

مدمرة لليمن والديمقراطية، فقد جنى على اليمن أرضًا وإنسانًا الفوضى والفقر وتدمير مؤسسات الدولة والجيش واألمن.
«الميثاق» أن هــادي لم يحافظ على األمانة التي ســلمها له الزعيم / علــي عبدالله صالح في ذلك  مشــيرين فــي تصريحات لـ

العرس الديمقراطي الذي أقيم بدار الرئاسة.
ولفتــوا إلى أن تعهدات وخطابات هادي وتصريحاته ذهبت أدراج الرياح وإنه عمل على تفكيك الدولة والنســيج االجتماعي 

ورمى بكل الوعود والعهود وإرادة اليمنيين عرض الحائط .. فإلى الحصيلة : 

دّمر المنجزات وحّول 
األحالم لكوابيس

قـــال الــمــســتــشــار ثــابــت الــحــاشــدي 
ــوم وصـــول هـــادي للسلطة  ــان ي : ك

ــكــرامــة  ـــحـــدار ال هـــو يـــوم ان
ومستهل الفوضى وإنهيار 
النهج الديمقراطي واشاعة 
ــــــــــراض الــمــنــاطــقــيــة  األم
والعصبية والطائفية بين 
أبناء المجتمع، لم نكن نعلم 
إن هادي سيقود البالد بهذه 
الطريقة الغريبة ويغرقها 
في مستنقعات ال آخــر لها، 
حيث تراجعت البالد في كل شيء وتوقفت التنمية وغاب 
األمن وانهار االقتصاد وأرتفعت معدالت الجريمة والفساد 
بشكل غير مسبوق لن أبالغ إذا قلت إن وصول هادي للسلطة 
كان كارثة حقيقية على الوحدة الوطنية وعلى المباردة 

الخليجية وعلى حل األزمة سياسيا وعلى مؤسستي الجيش 
واألمن وعلى كل مظاهر الحياة .

هادي وعد إنه سيسلم السلطة مثلما أستلمها من خالل انتخابات ديمقراطية 
ــع جاهزية الجيش واألمــن  لكنه سلمها للفوضى وهـــادي وعــد بدعم ورف
وتحويلهما - كما كان يقول - لصالح الوطن ، فيما اثبتت األيام إنه اساء للجيش 

واألمن واضر بجاهزيتهما وعمل على تدميرها بدعوى الهيكلة.
أقول : إن عهد هادي عهد أسود وتاريخ أسود وذاكرة مظلمة لليمنيين ، 

حيث حول كل األحالم لكوابيس وكل المنجزات لركام .. 

قال القاضي فّراج الهردي 
المدير التنفيذي لمنظمة 
األمن اإلنساني: منذ وصول 
ل إنتكاسة 

ّ
هادي للسلطة مث

ــلــديــمــقــراطــيــة  ــالد ول ــب ــل ل
وللمبادرة الخليجية ولكل 
ــــان جـــمـــيـــًال، فلم  شــــيء ك
يتمكن الــرجــل مــن حماية 
ــز الــديــمــقــراطــيــة  ــعــزي وت

وتــســلــيــم مــفــاتــيــح القصر 
الــجــمــهــوري لــمــن يخلفه مــن خــالل 

صناديق االقتراع، ولم يكن لديه 
مــشــروع وطني، 

ــــه  ــــا إن ــــم ك

ادار مؤتمر الحوار الوطني 
بـــصـــورة غــريــبــة ومــحــيــرة 
حتى قراراته طــوال الثالث 
الــســنــوات مــن حكمه كانت 
قـــــرارات فــي أغــلــبــهــا غير 
موفقة فلم تخدم التسوية 
ــــمــــبــــادرة والــمــصــلــحــة  وال
العامة وهذا ما مكن الفساد 
والــفــاســديــن وقـــوى معينة 
ــن الــتــغــول فــي مؤسسات  م

الـــــــــدوالرات الدولة ونهب مليارات 
من المنح 

م 
ّ

أضاع هيبة الدولة وسل
الوطن للمليشيات

وقال الكاتب والناشط 
صـــفـــوان الــفــائــشــي : 
هــــــادي ســـلـــم الـــبـــالد 
للفوضى باستخدامه 
سياسة المهادنة وتشكيل اللجان 
تلو اللجان وعدم تصديه لتوسع 
المليشيات وعدم  اتخاذه خطوات 
علمية لهيكلة الجيش اليمني، كما 
لم يقم باجراء اصالحات حقيقية 
تصل باليمنيين الى دولة مدنية 

لم يكن كارثيا بل كــان استخفافا بالشعب بدفعه الى 
صناديق انتخاب رئيس بال منافس لكن ما اعقب ٢١ 
ات غير موفقة أضاعت  فبراير من تساهل واجراء
هيبة الدولة  كما مثل عهده بالنسبة للقوات 

المسلحة كارثيًا.

نادمون لمنحنا الثقـــــــــــــــــــة لمن اليستحق

 إستطالع / عبدالكريم المدي 

م السلطة 
ّ

الزعيم سل
مكللة باالنجازات الكبيرة 

وبجيش وطني قوي


