
ــب آمــــــــال الشعب اليمني هــادي خيَّ
في فبراير تولى أمر اليمنيين رئيس سلم اليمن للفوضى

وتحدث الباحث والناشط السياسي / يحيى األحمدي قائال: لم يجتمع اليمنيون 
حول شخصية كاجتماعهم حول شخصية الرئيس المستقيل عبدربه منصور..
اتهم ورأوا أنه الحل الوسط وقبل به الرئيس  راهن عليه اليمنيون بمختلف انتماء
السابق علي عبدالله صالح أن يكون خلفا له وبارك الخطوة..غير أن الرجل خيب 
آمال اليمنيين جميعا ولم يكن األمين وال الصادق بل لقد سلم واستسلم وسهل 
للفوضى  التي دّمرت مكاسب ومقدرات الشعب ومكنها حتى من كرسي الرئاسة..

لن نلعن ٢١ فبراير ألنه مثل إرادة وطنية ولكننا سنتذكره بكثير من األسى ففي 
مثل هذا اليوم تولى أمر اليمنيين رجل اسمه هادي أفشلهم ,واضعفهم فأورد 

نفسه الهالك والذل والعار..

االثنين:  23 / 2 / 2015م  العدد:  (١٧٤٩)وقائع
311 / جماد أول / 1436هـ

الفارس الذي أرسى التبــــــادل السلمــي للسلطــة
«الميثاق»: أكاديميون لـ

ب الوطن الصراعات
ّ
صالح أسس الديمقراطية وجن

ــذي تحدث حول  كانت البداية مع الدكتور احمد العجل وال
مدلوالت ذكرى ٢١ فبراير يوم جسد الزعيم علي عبدالله صالح 
مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع قائًال: نقف 
اليوم بإجالل للسياسات الحكيمة التي اتخذها المؤتمر الشعبي 
العام وخاصة تلك التي انتهجها الزعيم علي عبدالله صالح عندما 
جنب اليمن ويالت الحروب والصراعات وآثر الحفاظ على دماء 
اليمنيين وسالمتهم وتنازل عن حق له في الحكم ولكن عبر النهج 
الديمقراطي الذي رسخه خالل فترة حكمه والمتمثل في الوصول 

الى السلطة عبر صناديق االقتراع وليس االنقالبات.
وأضاف: اليوم ونحن نعيش سعير األزمة السياسية التي شهدها 
اليمن منذ عام ٢٠١١م نتذكر تلكم الفوضى التي انقلبت على 
النهج الديمقراطي والشرعية وتقلبت على الوطن وكان شعارها: 

«نعم للفوضى الخالقة وهدم كل شيء»..
وأكد الدكتور العجل أن األزمة التي تعاني منها اليمن منذ عام 
٢٠١١م كان المراد منها جر اليمن الى نفس السيناريو المدمر 
الذي يحدث اليوم في سوريا وليبيا ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى 
ثم بفضل حكمة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام استطاع أن يفوت الفرصة على المتربصين شرًا بالوطن 

ويجنبه هذه الويالت عبر تسليم السلطة من خالل االنتخابات 
الرئاسية المبكرة.

ــوه العجل الــى تطلع الشعب اليمني للعودة الــى المسار  ون
الديمقراطي وممارسة حقوقه الديمقراطية وتــداول السلطة 

سلميًا عبر صناديق االقتراع.
وأشار الدكتور العجل الى أن الزعيم علي عبدالله صالح آثر اليمن 
والدم اليمني على كرسي السلطة والتمسك بحقه الدستوري وسلم 
بًا بذلك مصالح األمة 

ّ
السلطة قبل انتهاء فترة رئاسته فعليًا، مغل

على حقه الدستوري، وهذه خاصية عظيمة من خواص الزعامات 
السياسية التاريخية التي تعبر عن نبض الجماهير.

وقــال: ولعلي أتذكر من مثل هذه المواقف ما قام به اإلمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما آثر دماء المسلمين وكان 
أحق بالوالية لكنه تنازل لمعاوية ليس عن جبن وال ضعف ولكن 
 عمل الزعيم علي عبدالله صالح 

ً
تقديمًا للصالح العام، وحقيقة

على ترسيخ هذه القيم العظيمة.. لكن لألسف هناك من ال يريدون 
الخير لشعبنا منفذو أحداث ٢٠١١م.. ولعل ما وصل اليه الشعب 
اليمني اليوم من اضطرابات وفراغ سياسي كبير وخطير ومن 
تدخالت دولية وصراعات باالنابة عن ايران وغيرها من الدول 

انما يدل على حجم تلك المؤامرة وقبحها التي بدأت عام ٢٠١١م 
وتآمرت على صندوق االقتراع.. ونوه الدكتور العجل الى أن الشعب 
اليمني اليوم يطالب باألمن واالستقرار وأن يكون صندوق االقتراع 

هو الحل لمشاكلنا السياسية.

مشيرًا إلى أن الفرق بين الــدول المتخلفة والدولة المتقدمة 
والرخاء الذي تعيشه هو أنها جعلت صندوق االقتراع آلية لحل 
مشاكلها السياسية.. وأضاف: كان يفترض على الرئيس عبدربه 
منصور هادي أن يلتزم بما تعهد به للشعب اليمني عندما استلم 
السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح بأن يسلم السلطة في نفس 
الموعد وبنفس الطريقة الحضارية ولكن يبدو أنه أحبَّ السلطة 
وأراد أن يتفرد بالحكم ولو على حساب أبناء اليمن، لذا كان يمدد 
الحوارات ويمدد الحلول ويطول األمور كذريعة الستمراره في 
السلطة، اضافة الى مشكلة أخرى وهي الضعف في الحكم وعدم 
القدرة على قيادة الدولة والضعف في قيادة المكونات السياسية 
كل ذلك تسبب في عدم انجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، 
وعامل ثالث هو االرتهان للخارج، وهذه العوامل كلها هي التي 
أدت الى تدهور األوضاع ووصول اليمن الى ما هي عليه اليوم من 

وضع سيئ ومزٍر.
واختتم الدكتور العجل حديثه قائًال: إن كل ما حدث ال يبرر ما 
قامت به جماعة الحوثي من انقالب على الشرعية والمؤسسات 
الدستورية اطالقًا وهي امور يرفضها الشعب، وعلى أنصار الله 

أن يتداركوا ذلك.
كما أننا نحمل الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي مسئولية 
ما قامت به جماعة الحوثي والذي اعطاهم فرصة ألن يمارسوا 

هذه االخطاء.
عجز عن إيجاد معالجات

من جانبه قال الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين: إن ٢١ فبراير 
٢٠١٢م مناسبة وطنية ففيها يوم أسس الزعيم علي عبدالله 
صالح مبدأ التداول السلمي للسلطة، وستظل ذكرى لها دالالت على 
أهمية التداول السلمي للسلطة وتؤكد حرص الزعيم علي عبدالله 
صالح على الحفاظ على المكاسب التي تحققت خالل فترة قيادته 
للبالد خصوصًا وان االحــداث كانت تتجه نحو حرب أهلية- كما 

كان يؤكد كثير من المحللين السياسيين.. وأضاف: ونستخلص 
من ذلك الحدث التاريخي حرص الزعيم الصالح على تجسيد مبدأ 
التداول السلمي للسلطة والحفاظ على مكتسبات الثورة اليمنية 
وما حققة خالل ثالثة وثالثين عامًا من قيادته لليمن.. واعتبر 
الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين عدم تسليم الرئيس المستقيل 
عبدربه منصور هادي السلطة بطريقة شرعية كما استلمها انه 

 فادحًا.
ً
ارتكب بذلك خطأ

منوهًا إلى أن كثيرًا من اليمنيين أخذوا على الرئيس هادي أنه 
كان متمسكًا بالسلطة وأنه عجز عن إيجاد معالجات تمكنه من 
نقل السلطة بطريقة شرعية.. وقال: الدستور حدد طرقًا محددة 
لنقل السلطة وتداولها وكان ينبغي على الرئيس المستقيل هادي 
والحكومة أن يواصلوا أعمالهم الى أن يتم البت باالستقالة من قبل 

مجلس النواب.
السبيل الوحيد

< إلى ذلك قال الدكتور محمد عبدالجبار: إن العمل الديمقراطي 
هــو أصــل عمل األنظمة فــي الــعــالــم، ومــا حــدث فــي بــالدنــا في 
٢٠١١م كاد أن يؤسس لفوضى خالقة اال أن الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح حرص على تجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة 
بالطرق الشرعية واالحتكام الى صناديق االقتراع في انتخابات 

ديمقراطية، وهو بذلك قد فوت على المتآمرين الفرصة.. 
وأضــاف: أن التجربة الديمقراطية التي عشناها خالل الفترة 
الماضية كانت هي السبيل الوحيد- لو تمسكنا بها- إلخراج البالد 
من المحنة التي تواجهها نتيجة األحداث التي عصفت بها منذ 

عام ٢٠١١م.
ومــا يحصل الــيــوم هــو نتيجة لــعــدم انتهاج الديمقراطية 
والشفافية، ولو كانت األمور سارت بشفافية لكانت البلد تجاوزت 
هذه المتاهات التي يعاني منها الشعب اليمني كثيرًا وتؤثر في 

حاضر ومستقبل الوطن واألجيال.

< أكد أكاديميون ان حكمة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشــعبي العام في تعامله  
مع أزمة العام ٢٠١١م جنبت اليمن االنجرار إلى نفس الســيناريو المدمر الذي يحدث اليوم في 
ســوريا وليبيا.. مشــيرين إلى أن ذكرى ٢١ فبراير ٢٠١٢م ستظل تحمل الداللة التي جسدها الزعيم 

الصالح على أهمية التداول السلمي للسلطة في اليمن.
واعتبــروا ان مناســبة هذا العام تذكر الشــعب اليمني بالخطأ الذي ارتكبــه الرئيس عبدربه منصور 

هادي وتمسكه بالسلطة وعجزه عن ايجاد معالجات تمكنه من نقلها بطريقة شرعية..

د. العجل:  تنازل عن السلطة 
حرصًا على الدم اليمني

د.شجاع الدين: ارتكب الرئيس 
 فادحًا

ً
المستقيل هادي خطأ

د.عبدالجبار: ما يحصل اليوم هو نتيجة 
االلتزام بالديمقراطية والشفافية

 استطالع/ فيصل الحزمي

«الميثاق» مثقفون وناشطــــــــــــــــــــــــــــون لـ

نادمون لمنحنا الثقـــــــــــــــــــة لمن اليستحق
والمساعدات  والقروض وغيرها..

ــــوق كـــل هـــذا وذاك لــقــد أســس  وف
للفوضى ،واقصى الشباب الذين خرجوا 
في ١١فبراير ٢٠١١ من أجل تغير أو 
ضاعهم نحو األفضل لكنها خطفت من 
قبل عتاولة الفساد المعروفين .ليأتي 
بعد ذلك هادي وينحاز لمصلحة أطراف 
او طرف معين ويغفل مطالب الشباب 
وبنود المبادرة الخليجية، وهكذا وصلت 
اإلمور إلى ما وصلت إليه اليوم من فوضى 

ومشاكل كثيرة ومعقدة 
على كافة المستويات 
االقتصادية 
والـــصـــحـــيـــة 
ـــة  ـــي ـــن واألم

والسياسية واالجتماعية والتعليمية 
وغيرها ..

ومن هذا المنطلق ومن خاللكم أدعو 
كافة المكونات السياسية لالعتبار مما 
حصل وإعادة اإلعتبار لشريحة الشباب 
والدفع بهم لقيادة المرحلة وتعويضهم 
ما فات من حقهم .. وفي األخير أعترف 
إنــنــي نــدمــت كثيرًا مثلما معظم أبناء 
الشعب اليمني الذي دعموا ومنحوا ثقتهم 
للرئيس هــادي لتولي مقاليد الحكم.. 
واعــتــبــرنــاه الــراهــن 
ـــد الخـــــراج  ـــوحـــي ال
ــن األزمــــة،  ــالد م ــب ال
لكن أثبتت األيام انه 

عمل عكس ذلك .

غدر بالديمقراطية ودمر منجزات الشعب
إلــى ذلــك قــال الــدكــتــور/ عبدالملك 

إسماعيل الشرعبي رئيس مركز 
التنمية المحلية والشبابية : 
ال أدري حقيقة كيف أصف 
ذلــك اليوم الــذي وصــل فيه 
األخ عبدربه منصور هادي 
للسلطة، فهل أصفه بيوم 
النكبة أم بــيــوم الفقر أم 
بيوم الهزيمة واالنتكاسة 
والفوضى وتفكيك المجتمع 
وجيشه وامنه ومؤسساته 
ــل فــي  وكـــــل شـــــيء جــمــي

البالد..
ــقــد انــــهــــارت الــقــيــم  ل
وتــســاقــطــت الــمــبــادىء 
وتوقفت التنمية فمنذ 

توليه لم يعد هناك 
شـــيء اســمــه تنمية 
وتــســويــة سياسية 

ــــــم نــــــَر تـــعـــزيـــزا  ول
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

ــبــالد اآلن بعيدة عن  ، بــل العكس ال
الــديــمــقــراطــيــة ، وكـــان شــغــل هــادي 
الشاغل هو المماطلة والتسويف من أجل 
التمديد حتى مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني وحتى التي كنا ال نتفق معها 
ماطل في تنفيذها من أجل التمديد ، 
وعدم انها الفترة االنتقالية وتسليم 
السلطة بموجب صناديق اإلقتراع ، 
مثلما استلمها يسلمها، ان الجميع 
يتذكرون جيدًا ما قاله الزعيم علي 
عبدالله صالح يوم سلمه علم 
الجمهورية اليمنية وكرسي 
السلطة في عرس ديمقراطي 
أعد لهذا األمر في دار الرئاسة، 
بأنه سيسلم السلطة والعلم، 
وفــي مثل ذلــك الــيــوم الــذي 
استلمهما فيه من الرئيس 

لله  ـــــح علي عبدا صـــــال
ــلــرئــيــس  ل
الخلف ، 

لكنه لم يحدث ومرت األيام والشهور 
وســيــنــاريــوهــات الــفــوضــى والتقسيم 
والنهب والفساد والمراوغة هي التي 

ظلت سائدة..
هـــذه حــقــائــق يــجــب أن نــعــتــرف بها 
ونعترف إن هــادي عمل على تدمير 
معظم المنجزات التي تحققت في عهد 
الزعيم علي عبدالله صالح، اقترف ذلك 
هادي وأوالده ومعه تيار سياسي معين 
وشخصيات معينة ومنتفعة، وكلنا 
يعرف ما جنى هؤالء على البالد وما هي 
مشاريعهم التي حــاولــوا تنفيذها، إال 
انهم فشلوا في تحقيقها، لكنهم نجحوا 
ــك تهديد   فــي البعض الــىخــر،ومــن ذل

ــة  ـــوحـــدة الــوطــنــيــة واصــاب ال
ــــعــــمــــلــــيــــة  ال
الديمقراطية 
بالشلل والموت 

السريري وصــوال إلى ما 
وصلنا إليه اليوم .


