
ياسين عبده سعيد لـ»الميثاق«:

سيظل الرئيس صمام أمان الستقرار الوطن
 أكد االستاذ ياسين عبده سعيد- عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد -أن 
التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة يعد خطوة مهمة إلنهاء األزمة التي 
كادت أن تعصف بالوطن، وقال: إن توقيع فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح على المبادرة 
أكد أنه صمام أمان للوطن وأمنه واستقراره مجسدًا بذلك عظمة المسؤولية الوطنية 

والدينية للشعب الذي وقف داعمًا ومساندًا للشرعية، رافضًا المحاولة االنقالبية..
الفتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا ممن نزلوا الى الساحات من المسؤولين المدنيين والعسكريين 
سوف تقدم ملفات فسادهم الى النيابة العامة قريبًا، مستغربًا ممن يدعون الثورة ضد 

الفساد في الوقت الذي هم غارقون في الفساد.. فإلى نص الحوار:
حاوره: عارف الشرجبي

التوقيع على المبادرة انتصار على االنقالبيين

االثنين : 5 / 12 / 2011م 
 الموافق :10 / محرم / 1433هـ 

العدد: )1582( حوار11

573ملف للمتخلفين 
من تقـدير بــراءة 

الذمة الماليـــة 

هناك أفـاٍع سامة 
تــريد إفشــــال 
تنفيذ المبادرة 

> كيف تقرأون المشــهد السياســي بعد 
التوقيع على المبــادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة؟
- التوقي��ع على المب��ادرة الخليجي��ة وآليتها 
المزمنة تعد خطوة مهمة لحل األزمة الراهنة 
التي امت��دت ألكثر من عش��رة أش��هر وفي 
تصوري أن المبادرة الخليجية وقرار مجلس 
االمن رقم )2014( واآللية الخاصة بالمبادرة 
ش��كلت ثالثة مرتكزات أساسية لحل األزمة 
ش��ريطة أن تؤخذ كحل متكامل دون تجزئة 
أو انتقاص، والبد قبل كل ش��يء أن تصدق 
النواي��ا ل��دى كافة االط��راف.. فل��و صدقت 
النوايا وابتعد الجميع عن التكتيك والمناورة 
كم��ا كان يحدث م��ن قبل أحزاب المش��ترك 
لخرجت البلد من األزمة ألن مصلحة الوطن 
يج��ب تغليبها عل��ى كل المصال��ح الحزبية 
والش��خصية .. األزمة منذ بدايتها كشفت أن 
االخ الرئيس عل��ي عبداهلل صالح كان األكثر 
حرصًا على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته 
من خالل ما قدمه من مب��ادرات مهمة لحل 
األزم��ة اال أن االخ��وة ف��ي المش��ترك كانوا 
يضعون العراقيل أمام أي حل أو تس��وية أو 
مبادرة وكانت النتيجة آالف القتلى والجرحى 
من صفوف األم��ن والجيش والمواطنين من 
أبناء الش��عب، ناهيك عن الخس��ارة الكبيرة 
في المجال التنم��وي واالقتصادي منذ بداية 
االزمة، والشرخ الكبير الذي حدث في النسيج 
االجتماع��ي نتيج��ة  التحري��ض والتعبئ��ة 
الخاطئة من بعض االطراف.. وكوننا بالتوقيع 

ق��د انتقلنا إلى مرحل��ة جديدة 
وذل��ك بفض��ل جهود األش��قاء 
واألصدقاء وفي مقدمتهم جاللة 
المل��ك عبداهلل ب��ن عبدالعزيز 
خادم الحرمين الشريفين وولي 
عهده واالشقاء في دول مجلس 
التعاون الخليجي واالخ جمال بن 
عمر والدكتور الزياني، وللتاريخ 
الب��د أن نؤك��د هن��ا أن فخامة 
الرئيس عل��ي عب��داهلل صالح 
أثبت أن��ه زعيم تاريخ��ي غير 
مس��بوق في تاريخ اليمن فهو 
الذي افش��ل تآمر المتآمرين.. 
إذًا األزمة تتج��ه اآلن نحو الحل 
الس��لمي رغ��م المنغص��ات 
واألفاعي التي ن��رى أنها أطلت 
برؤوسها الفشال االتفاق ويجب 

بترها من أجل الوطن.

الوقت الضائع
> ماذا تقصد بالمنغصات وما تأثيرها على 

سير االتفاق؟
- الش��ك أن هن��اك أطراف��ًا ال تري��د للبل��د 
االس��تقرار والتوصل الى حل له��ذه األزمة، 
فهناك من يطلقون سفسطات كالمية دون 
إدراك واٍع لق��رار مجل��س االمن وم��ا يترتب 
عليه، وهناك من يحاول الدفع بالشباب الى 
رفض االتفاق من أساسه واالحتكاك برجال 
االمن والجيش واقتحام المؤسسات كنوع من 
توزيع االدوار بين أط��راف المعارضة، ولكن 
عليهم إعادة قراءة الق��رار األممي والمبادرة 
واآللية المزمنة ليدركوا خطورة ما يقومون 
به وماذا سيجنون نتيجة تلك التصرفات غير 
المسئولة التي أصبحت مكشوفة للعالم واال 
لما جاءت اآللي��ة وقرار مجل��س االمن بتلك 
الصيغ��ة المتوازنة والتحذير لمن س��يحاول 
اللعب بالنار، هروبًا من تنفيذ ما يخصه من 

المبادرة وآليتها التي تم التوقيع عليها.
 وأق��ول لمن يحاول تعطي��ل تنفيذ المبادرة 
لم يع��د أمامكم طري��ق آخر غير التس��ليم 
ل��إرادة الدولية التي أيدت اإلرادة الش��عبية 
وانتصرت له��ا وال داعي للعب��ث واللعب في 
الوق��ت الضائع، والرافض يع��د كمن يحرث 
في البحر، وهنا أق��ول إن على مجلس االمن 
واالشقاء في الخليج مراقبة ومتابعة مايحدث 
أواًل بأول لتحدي��د أي طرف يح��اول تعطيل 
تنفيذ االتفاق والوقوف ضده، كما اقول للذين 
صعدوا األزمة وأوصلوها الى األمم المتحدة 
وخرج به��ذا القرار ان��ه اليمك��ن القفز عليه 
بالجاهات والوس��اطات أو التهجي��ر باألثوار 
ممن اعت��ادوا على هذه الوس��يلة التقليدية 

للهروب من القانون والقفز عليه.
خابت مساعيهم

> شــاهدنا منذ صدور قرار مجلس االمن 
2014 وبعــد التوقيــع علــى المبــادرة 
الخليجية وآليتها تصعيدًا كبيرًا من قبل 

المعارضة.. كيف تقرأ ذلك؟
- التصعي��د من قبل المش��ترك لي��س وليد 
اللحظ��ة بل منذ بداي��ة األزم��ة، فكلما كان 
هن��اك دع��وة للح��وار أو الصلح أو وس��اطة 
إقليمية أو دولية لحل األزمة كنا نشاهد مثل 
هذا التصعيد غير المب��رر كالدفع باالطفال 
والنساء أثناء المظاهرات والمسيرات وضرب 
المعسكرات والنقاط األمنية بغرض افشال 

أي مسعى للحل.
ولع��ل التصعي��د االخير ج��اء بع��د أن خابت 
مساعيهم في مجلس االمن الدولي الذي لم 
يلِب مطامعهم في الوصول الى السلطة، كما 
كانوا يتوقعون ويراهنون ويبنون مواقفهم 
التكتيكي��ة كم��ا ان توقيع فخام��ة االخ علي 
عبداهلل صالح على المبادرة وآليتها التنفيذية 
قد أصابهم باإلحب��اط ألنهم كانوا يراهنون 
أنه لن يوقع ولن يقدم تلك التنازالت الكبيرة 
ولكنه من أجل الوطن قدمها بكل رحابة صدر 
ومس��ؤولية وطنية وحنكة سياس��ية خاصة 
بعد أن أدرك المؤامرة الخطيرة على الوطن، 
ولذلك لم يجد المشترك اال أن يصعد هروبًا 
من تنفيذ االتفاق كما حدث في عام 1994م 
عندما تهرب الحزب االشتراكي 
العه��د  وثيق��ة  تنفي��ذ  م��ن 
واالتفاق.. لذا ندعو االشقاء في 
الخلي��ج واالصدق��اء االمريكان 
واالوروبيي��ن ومجل��س األم��ن 
الدولي إلى مراقبة ما سوف يدور 
خالل االيام القادمة لمعرفة من 
سوف يعمل على إفشال االتفاق 
ولتحديد المخطئ بشكل واضح 
ألن المواط��ن لم يع��د يحتمل 

مزيدًا من المعاناة.

توزيع األدوار
> أشــرت الــى اتباع المشــترك 

خطوات تكتيكية.. ما هي؟
- قب��ول المش��ترك بالتوقي��ع 
كان هروبًا لألمام، ففي الوقت 
الذي وقع علن��ًا أمام العالم بعد 
الضغوطات التي مورست عليه 
دف��ع باالنقالبيين والمنش��قين عن الجيش 
للتصعيد كم��ا قام بدفع الش��باب المعتصم 
ألعم��ال العن��ف، وهذا ه��و نوع م��ن توزيع 
االدوار ل��ذر الرماد عل��ى العي��ون ليقول ان 
المؤتم��ر والرئي��س غير جادين ف��ي توقيع 
المبادرة، ف��ي الوقت الذي نعل��م أن قيادات 
المش��ترك كانت ف��ي الخ��ارج تت��ردد على 
السفارات الس��تجداء مواقف الدول اليصالها 
للحكم على ظه��ر الدبابة االجنبية كما فعل 
االخوان المسلمون في ليبيا.. المهم إذا كانوا 
جادين فنحن ننتظر تسمية أعضاء الحكومة 
من جانب المش��ترك.. ولماذا قناة »سهيل« 
و»الش��باب« التابع��ة لحميد األحم��ر وعلي 
محسن وبقية الصحف مازالت تكيل الشتائم 
للرئي��س وللمؤتم��ر وحلفائه ول��كل وطني 
شريف، ولماذا تزيف وعي المواطن إذا كانوا 
صادقين في نواياهم.. إذًا على المشترك أن 
يعيد قراءة الواقع قبل أن يندم ألن الش��عب 
ضاق ذرعًا من تعنت المشترك خاصة بعد أن 

وقع فخامة الرئيس على المبادرة.

المشترك الشمولي
> تدعي قيــادات المشــترك أن ما يقوم 
به الشباب المغرر بهم من تصعيد عقب 
التوقيع على المبادرة ال عالقة لها به.. ما 

تعليقكم؟
- نعل��م ويعلم العالم أن الش��باب الذين في 
الساحات هم ش��باب أحزاب اللقاء المشترك 
وجامعة االيمان، أما الش��باب الطاهر النقي 
فقد غ��ادر الس��احات منذ وق��ت مبكر وعلى 
كل حال نحن مع مطالب الشباب المشروعة 
ش��ريطة أن يلتزموا بالقانون عند المطالبة 

بأي حق��وق أو مظالم وعليه��م أن ال يكونوا 
أداة بيد أي طرف ألن المالحظ أن المش��ترك 
وخاصة االصالح هو من يُس��ير الشباب في 
صنعاء وتعز أو غيرهما، كما أن علي محسن 
صالح قال في خطابه االخير إنه يدفع للشباب 
ويصرف عليهم م��ن ماله ويدعمه��م ماديًا 
ومعنوي��ًا، ولذلك فق��د أصبح الش��باب غير 
محايد بل ورقة بيد المشترك واالنقالبيين، 
ولذلك جاء ق��رار مجلس االمن واضحًا بأن ما 
يدور في بالدنا هو أزمة سياسية بين الحزب 
الحاكم والمعارضة وليس كما يدعي البعض 
أنها ثورة وعلى الشباب أن يدركوا ذلك جيدًا.

أزمة.. ال ثورة
> لكن إعالم المشــترك وبعض القنوات 
الخارجيــة تــروج أن هناك ثورة شــعبية 

يقودها الشباب.. فبمَ ترد عليهم؟
- ما حصل ويحصل هو أزمة سياس��ية بحتة 
ناتجة عن مش��اكل اقتصادية اس��تغلت من 
أعداء الوطن في الداخل والخارج، فتم الدفع 
بالش��باب للش��ارع وه��ذه حقيق��ة ال يمكن 
انكارها، كم��ا ان الذين ينزلون الى الش��ارع 
ه��م قلة ال يش��كلون وزن��ًا من عدد س��كان 
اليمن الذين يشكل الشباب 60% منهم ، وإذا 
كان العشرة أو العشرون أو حتى 50 ألف شاب 
يخرجون الى الش��ارع فماذا س��يكون وزنهم 
أمام ال�)60%( من عدد س��كان اليمن الذين 
يتجاوزون 25 مليونًا، كم��ا ان الرئيس علي 

عبداهلل صالح يمتلك ش��عبية 
كاس��حة تنزل ال��ى الميادين 
منذ البداية، ناهيك عن الذين 
مازالوا في المنازل وهم نسبة 
كبي��رة وه��م ضد المش��ترك 
وتصرفاته العقابية الجماعية 
التي مارسها ضد الشعب منذ 
بداي��ة األزم��ة.. أنا ش��خصيًا 
أق��ول: ال يوج��د فئ��ة صامتة 
ألن الجميع مع الش��رعية وقد 
عب��روا ع��ن ذل��ك برفضه��م 
الخ��روج الى الش��ارع من قبل 
المشترك، وهذا استفتاء شعبي 
يرفض المش��ترك ومشروعه 
االنقالبي.. وأقول للمش��ترك 
وخاص��ة أصح��اب العمائ��م 
البيض��اء والعق��ول الس��وداء 
المتحجرة اتقوا اهلل وال تدفعوا 

بالش��باب الى المحرقة وتتخذوا منهم سلمًا 
للوصول الى السلطة إن كنتم مؤمنين.

أموال مدنسة
> الدعــم الخارجي الذي أشــرت اليه هل 

ساعد في إطالة عمر األزمة؟
- نع��م ول��وال الدع��م الخارج��ي والمليارات 
المدنس��ة الت��ي تق��دم م��ن قط��ر وغيرها 
وتتسلمها قيادات المشترك لما بقي أحد في 
الساحات طيلة هذه المدة، فمن أين ستصرف 
عليهم بشكل يومي وبالماليين من الرياالت 
مقابل أعمال الش��غب والق��ات وغيرها التي 
تصرف لبع��ض الش��باب المغرر به��م، كما 
أن تجار األزمات والحروب المس��تفيدين من 
األزمة والدع��م الخارج��ي رأوا ان اس��تمرار 
اعمال الشغب واالعتصامات تدر عليهم أرباحًا 
طائلة يوميًا.. ولذا على دول الخليج وأمريكا 
وأوروب��ا أن تضغط على ال��دول التي تدعم 
الفوضى ف��ي اليمن مادي��ًا وإعالميًا للتوقف 
عن مثل هذه االعمال التي سوف تضر باليمن 
والمنطقة العربية وبأم��ن المالحة العالمية 
ألن اليمن تحتل موقعًا استراتيجيًا مهمًا في 
المالحة الدولية، ناهيك عن أن اليمن ضمن 
الدول المستهدفة من تنظيم القاعدة الذي 
يريد أن يجعل منها قاعدة لالنطالق الى بقية 

الدول في الجزيرة العربية والعالم.

هم الفاسدون
> هناك من يقول إنه يثور ضد الفساد؟

- ال��ذي ينظ��ر الى األزم��ة وما ح��دث خالل 
األشهر العشرة الماضية س��يجد أن ما حدث 
ه��و افس��اد ف��ي االرض ب��كل المقاييس، 
فقد مارسوا فس��ادهم ضد التعليم واغلقوا 

الم��دارس والجامعات وأحرموا الش��باب من 
التعلي��م وحول��وا الجامعات الى معس��كرات 
وقطع��وا الكهرب��اء والمي��اه والنف��ط والغاز 
وضرب��وا أنابي��ب النف��ط والغ��از المص��در 
للخارج.. واحتلوا الوزارات والمؤسسات وهذه 
كلها اعمال حرابة وفساد في االرض كما ان 
عتاولة الفس��اد الذين كانوا في مؤسس��ات 
الدولة المدنية والعسكرية انتقلوا الى ساحات 
االعتص��ام بحج��ة الدعم والحماي��ة، ولذلك 
القول بأنهم ثاروا ضد الفس��اد كالم مردود 

عليهم ألنهم هم الفاسدون فعاًل.

ال أحد فوق القانون
> الحديــث عــن الفاســدين وتقديمهم 
للعدالة ســمعناه منذ وقت مبكر .. فمتى 

سيتم ذلك لينالوا جزاءهم العادل؟
- كل الفاس��دين س��وف يقدمون للمحاكمة 
العادلة قريبًا، وه��م معروفون ومعروف من 
أين جمعوا ثرواتهم الطائلة والذي يعتقد أنه 
نزل الساحات وسوف ينجو من المساءلة فهو 
واهم فهن��اك العديد من ملفات الفاس��دين 
أحيلت الى النيابة العامة مؤخرًا ومنهم عدد 
كبي��ر ممن انضم للس��احات وهناك أس��ماء 
وملفات هي اآلن في طور االعداد واالستكمال 
ليتم رفعها للنيابة فال أحد فوق القانون كما 
قال فخامة االخ الرئيس علي عبداهلل صالح.

> متى سيحاكمون وكم عددهم؟
- قريبًا ان شاء اهلل وعددها 46 
قضية فس��اد و573 ملف ممن 
تخلفوا عن تقديم براءة الذمة 

المالية.
االنتهازيون الجدد

> وجــه البعض- مؤخــرًا- لكم 
اتهامــات التخويــن علــى قناة 
»ســهيل« وزعمــوا أنكم عمالء 

للسلطة.. ماردكم؟
- لنا الش��رف والفخر ان نكون 
وللس��لطة  للوط��ن  عم��الء 
الت��ي انتخبها الش��عب اليمني 
ويكفينا اننا لم نضع أيدينا بيد 
الماسونية واس��رائيل وغيرها 
من أع��داء الع��رب واالس��الم 
وأعداء اليم��ن.. يكفين��ا فخرًا 
أن والءن��ا هلل ثم للوط��ن ولم ننس��اق لمن 
يدفع، هن��اك من يدعي أن��ه ناصري ويكيل 
التهم لآلخرين ف��ي الوقت ال��ذي الناصرية 
وعبدالناصر من��ه براء ب��راءة الذئب من دم 
اب��ن يعق��وب، ولمث��ل ه��ؤالء نق��ول: كيف 
تدع��ون الناصرية  وأنتم تس��عون للتطبيع 
مع الصهاينة، كفى أيه��ا االنتهازيون الجدد 
وأصحاب النظ��ارات الس��وداء الذي��ن بعتم 
المبادئ وخنتم الوطن مقابل األوراق الملونة.

تعز.. تاريخ
> لمــاذا فــي تصــورك نقل المشــترك 

المعارك الى تعز؟
- تع��ز تمتلك ثروة بش��رية هائل��ة متعلمة 
ومثقف��ة ولذا خط��ط الس��تعداء أبن��اء تعز 
المتواجدي��ن في كل أنحاء اليم��ن إلثارتهم 
ضد الدولة وه��ذا تفكير خاط��ئ .. ألن أبناء 
تعز أقدر على معرفة ه��ذه اللعبة والبد من 
اإلشارة الى أن هناك حاقدين على أبناء تعز 
خاصة من بع��ض الزعامات القبلي��ة الذين 
حرم��وا مناطقهم م��ن التعليم، ف��أرادوا أن 
ينقلوا صورة مش��وهة عن أبن��اء تعز وأنها 
متخلفة، ولذلك أقول وبكل صراحة: إن أبناء 
تعز دائمًا مع الدولة والنظام والقانون ولكن 
هذا ال يعني أنهم ضعف��اء كما يريد البعض 
أن يصوره��م، فهم من ق��ام بحماية الثورة 
الس��بتمبرية وتفجيرها وهم من ساهم في 
تحرير جنوب الوطن من االس��تعمار، ولذلك 
على من يقلل من أهمية هذه المحافظة أن 
يعيد ق��راءة التاريخ وأن ي��درك أن أبناء تعز 
ش��وكة في نحر من يحاول اإلضرار بالوطن، 
أما الذين يقومون بنقل صورة سيئة عن تعز 

بتلك االعمال االجرامية فهم قلة قليلة.

الرئيس وحد 
اليمن وضمد 

الجـــراح

المشترك كان 
يريد الوصول 

للحكم على ظهر 
الدبابة االجنبية

الدعم الخارجي 
لالنقالبيين أخر حل 

األزمة حتى اآلن

البد من البدء بتطبيق 
المبادرة دون تجزئة

 أو انتقاء

بين زعيم األمة.. 
وفارس العرب!

سالم علي الشاحت

> عندما كنا صغارًا سمعنا، ثم قرأنا، وبعد ذلك شاهدنا 
األف��الم الموثقة لحركة الشارع العربي وفي مقدمته 
المصري، في ردة فعله العفوية على استقالة زعيم األمة 
الخالد جمال عبدالناصر في خطابه الشهير عقب نكبة أو 
نكسة يونيو حزيران 1967م وتحمله بشجاعه نادرة مسؤولية 
ما حدث من انكسار لطموحات الشعوب العربية في اقتالع النبتة 
الشيطانية - الكيان الصهيوني - الذي زرع في خاصرة وطننا 
العربي، إذ قال زعيمنا أبو خالد: إنني أتنحى عن كافة مهامي 
ومسؤولياتي الرسمية وأعود الى صفوف الشعب واحدًا منه وُأحمل 

نفسي كامل المسؤولية عن هذه الهزيمة«.
وما أن دخلت هذه الكلمات المسامع حتى انفجرت الشعوب العربية 
وليس وحده الشعب المصري رافضة قبول استقالة الرئيس.. 
الزعيم، مطالبة إياه العدول والتراجع عنها.. وامتألت الساحات 
والشوارع والميادين في كل الوطن العربي، ولم تعد الجماهير الى 
ديارها اال بعودة زعيمها الخالد لممارسة مهامه القيادية.. وهذه 

صورة من صور الحب المطلق المتبادل بين القيادة والشعب!!
> وباألمس القريب وتحديدًا في العام 2005م، أعلن فخامة االخ 
الرئيس علي عبداهلل صالح فارس العرب، أنه لن يخوض االستحقاق 
الرئاسي المقرر في العام التالي، فما كان من الجماهير التي أحبت 
هذه القامة الوطنية السامقة، اال أن احتلت الساحات ومألت الفضاء 
صخبًا.. احتجاجًا ورجاًء حتى نزل الرجل العظيم عند رغبة شعبه 
بتحمل قيادته لمرحلة قادمة أخيرة.. يدرك هو أنها ستكون شاقة 
عليه سيما وأن حالته الصحية لم تعد تسعفه كالسابق، ورغبته 
التي تصل الى حد االيمان بإفساح المجال للكفاءات والقدرات 
وبرغم االيمانات الغليظة التي قسمها الرجل بأن يبقى وخبراته 
القيادية رهن خدمة الوطن، اال أن الجماهير لم تبرح أماكنها أليام 
ولياٍل وشهور مطالبة فخامته بقبول الترشح لالنتخابات المقبلة، 
فرضخ لشعبه، في مشهد تقشعر له االبدان تعبيرًا للحب الصافي 
واالخالص الدائم، وكما هو متوقع حصد الرئيس أعلى األصوات 
في انتخاب ديمقراطي حر شهد به المراقبون المحليون والعرب 

والدوليون.
ويتكرر المشهد.. وينبري فارس العرب الداهية ليتصدى للموجة 
الهوجاء التي اصطلح على تسميتها ب�»الربيع العربي« وركبتها 
بعض القوى السياسية في بالدنا دون استراتيجية محددة أو 
مفهوم خاص بها بل تقليد أعمى لآلخرين ورغبة دفينة لبلوغ 
منصة الحكم دون تفويض من الشعب، مستغلين احتياجات الشباب 
المختلفة من الوظيفة العامة لتحقيق الذات وتكوين االسرة الخ من 
المطالب المشروعة التي تعمل الحكومة جاهدة على استيعابها في 
خططها االقتصادية والتنموية، فزجت بأعداد من هؤالء الشباب في 
الساحات رافعة شعار »إرحل« وفي مواجهة الشباب في الساحات 

أعداد أكبر وأكبر هاتفة »ابق« ولن ترحل اال الى قلوبنا.
وبقدرة وحنكة وحكمة أدار هذه األزمة وقاد سفينة الوطن في 
بحر أمواجه عاتية متالطمة حتى بلغ بها بر االمان، مجسدًا الحكمة 
اليمانية ومبرهنًا على حبه الكبير لليمن واستقراره ووحدته وإيثار 
المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.. مقدمًا درسًا مجانيًا في فن 
القيادة والوفاء والتضحية.. وهكذا تكون عظمة الرجال بالمواقف 

النبيلة المخلصة.
لقد أصاب فخامة االخ الرئيس رأس الحكمة بتوقيعه على المبادرة 
الخليجية بيدٍ كلها ثقة.. وقلب كله حب.. ونفس كلها إيمان.. نعم 
وقعها وهو يبتسم ألنه سلم االمانة لألمناء.. وحفظ الدماء.. سلم 
االمانة وهو مرتاح الضمير سلمها لخير من أنجبت اليمن من الرجال 
االبطال الشرفاء سلمها بل تنازل عنها وعن الحق الدستوري في 
الرئاسة الى عام 2013م لنائبه المناضل الجسور المغوار الفريق 
ركن عبدربه منصور هادي غير آسف على ترك ا لسلطة ألنه الذي 

صنعها وشرفها.
وبشموخ وكبرياء االبطال وقع فارس العرب أبو أحمد المبادرة 
الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وترجل عن فرسه وهو يقول 

ويؤكد:
قلبي يمن .. حبي يمن.. نبضي يمن.. دمي يمن.. في أعماقي 
تعيش اليمن.. إذًا ال فارق بيننا أنا اليمن وأنتم اليمن وكلنا اليمن، 

وبالروح نفديك يا يمن واهلل أكبر يا يمن.
فيالك من صاحب قلب عظيم محب مخلص.. أمين ، حافظت 
على بلدك من السقوط، من االنهيار برؤية وطنية صادقة بمواقف 
شجاعة واستبسال وصمود ال تعرفه الجبال، فارتقيت الى مصاف 
العظماء وأنت االعظم بما قدمته لليمن.. يمن مايو االغر.. وبما 
حملته في نفسك وفكرك وعقلك من أحالم مزهرة ليمن أفضل.. 
وأفضل.. ألرض بلقيس وذي يزن.. فهنيئًا لشعبنا هذا االنتصار 

العظيم.. ووفق اهلل قوانا السياسية لما فيه خير البالد والعباد.
٭ رئيس نقابة الصحفيين »حضرموت، شبوة، المهرة« - المدير 
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