
ي��أت��ي االل��ت��زام بالثوابت 
الوطنية في مقدمة الوفاء 
للوطن اليمني الكبير، وال 
يستطيع أحد أن ينكر على اليمنيين 
وفاءهم لقدسية ترابهم الوطني، 
وقد يظهر شاذ تأخذه األنا الذاتية 
وتسيطر عليه األوه���ام، وتقوده 
األهواء أو النزعات غير السوية، إاّل 
أن ذلك الشاذ ال يمثل اليمن وال 
يُعبر عن المكون البشري لليمن 
ألن األرض اليمنية طاهرة ال تقبل 
غير الطاهر النقي التقي الذي نما 
جسده من أصل التراب اليمني، وقد 
نجد عاصيًا وعنيدًا، ولكن ال يمكن أن 

نجد جاحدًا ومنكرًا للوطن.
إن الحوار الوطني الشامل يجمع 
أجزاء الجسد المبعثر من أجل االلتقاء 
حول كلمة جامعة مانعة تحقق عزة 
اليمن ومجد أبنائه، وتسمو فوق 
الجراحات وتداوي كل وهن وتزيل 
الضعف واالنكسار، وتقوي الوحدة 
الوطنية وتعزز بناء الدولة اليمنية 
الحديثة وتحمي سيادة الوطن وأمنه 
واستقراره ووحدته وتطوره، وتجود 
المشاركة السياسية، وترسخ التداول 

السلمي للسلطة وتمكن 
ال��ش��ع��ب م��ن ام��ت��اك 
ستها  ر مما و لسلطة  ا
بروح المسئولية الدينية 

والوطنية واالنسانية.
إن الذين يغردون خارج 
سرب الحوار الوطني ال 
يمتون بصلة الى قداسة 
ال���ت���راب ال��ي��م��ن��ي، وال 
يمثلون سوى أنفسهم 
المصابة ب��داء التمزق 
والشتات والقبول بالذل  
واالن��ك��س��ار واالرت��ه��ان 
للغير، أما األباة النباء 

والكرماء والعظماء فإن مكانهم في 
الحوار الوطني الشامل يساهمون في 
صناعة المستقبل ويضعون مامحه 

المشرقة.
إن شرف االنتماء الى قدسية التراب 
اليمني الطاهرة يحتم على الكافة 
القيام بحق االنتماء والوفاء بواجب 
البذل والعطاء في اعزاز وإكبار واجال 
اليمن، وتحديد مكانته بين األمم، 
وهذا يتطلب المبادرة العاجلة الى 
االشتراك في الحوار الوطني وتقديم 

لمفيد  ا و فع  لنا ا
الذي يحقق الخير 
ال��ع��ام للوطن 
لكبير  ا ليمني  ا
بأمانة واخاص، 
ال يساوره التررد 
منه  ل  ي���ن���ا و  أ

االنكسار.
ر  ل���ح���وا ا إن 
ال��وط��ن��ي إرادة 
شعبية متجددة، 
نية  انسا ونزعة 
خالدة ال يسلكه 
إاّل م��ن ت��دث��روا 
برداء الوطن واستنشقوا عبيره الفواح 
فطابت خطاهم وحقق اهلل مسعاهم، 
والحوار أمر إلهي أمر اهلل به من فوق 
سبع سموات، ألنه اعتصام بحبل اهلل 
المتين ال يتخاذل عنه إاّل خارج على 
المبادئ والقيم الروحية والوطنية 
واالنسانية غلب عليه الهوى وقاده 
شر الغوى واستحكم عليه الشقاء، 
وحط من قدره الجفاء، وباعد بينه 
وبين اخوانه الغباء وأص��اب بصره 

وبصيرته العمى.

إن ح��ق االن��ت��م��اء لقدسية ت��راب 
اليمن يتطلب الجد والمثابرة والصبر 
والتحمل من أجل مستقبل االجيال 
القادمة، وليحظى كل وطني غيور 
بشرف االس��ه��ام ف��ي صناعة سفر 
التوحد والقوة والعزة، ال��ذي يعزز 
تجميع عناصر ومكونات القوة القومية 

والوطنية للدولة اليمنية الحديثة.
إن على الذين مازالوا يعانون من 
مرض الوهم والتشظي أن يدركوا 
تمام االدراك أن عالم اليوم ال يحترم 
إاّل القوي الموحد، وليعلم الجميع أن 
الذئب ال يأكل إال القاصية من الغنم، 
فا نمكن العدو من احكام السيطرة 
على مقدراتنا ليزرع فينا الفرقة وينال 
من شموخ الوطن ويحبط من قدر 
السيادة الوطنية، ولنجعل من الحوار 
المجد  انطاقة  الشامل  الوطني 
واألل��ق اليماني الذي شغف العالم 
حبًا واحترامًا.. ولنجدد العهد بالوفاء 
لوطن الثاني والعشرين من مايو 
1990، من أجل قوة الدولة ووحدة 
األرض واالنسان وعزة اليمن بإذن 

اهلل.
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التغريد خارج سرب الحوار .. انكسار

د.علي العثربي

عندما يسخر
 الغرب

من المشترك
محمد عبدالحميد سالم
> في المقابلة الصحفية المميزة التي أجراها االستاذ 
محمد أنعم رئيس تحرير صحيفة »الميثاق« ونشرتها 
في عددها الذي صدر االسبوع الماضي مع الدكتور 
محمد عبدالملك المتوكل الشخصية الوطنية المتميزة 
وصاحب أفكار ورؤى كلها تحمل همّ الوطن وتضع حلواًل 
مقترحة إلخراجه من أزمته، كشف الدكتور المتوكل عن 
قضية مفادها أن مجموعة من قيادات أحزاب المشترك 
ذهبت الى أعضاء مجلس األمن الدولي عندما زاروا 
اليمن وطلبت منهم إبعاد، علي عبداهلل صالح من رئاسة 
المؤتمر الشعبي العام وقال في نص مقابلته: »يجب 
عليهم أن يخجلوا، فاألحزاب هي التي تختار رؤساءها 
وهي التي تبعدهم وما حصل كان خطأ كبيرًا جدًا 
سيتحملون مسؤولياته التاريخية ولو بالكلمة أو التعبير 
فهم ال يدركون خطورة مثل هذا حتى ولو طلبوا ذلك من 
السلطة أو من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي 
إبعاد علي عبداهلل صالح من رئاسة المؤتمر الشعبي 

العام«.
المؤتمر الشعبي العام هو الوحيد صاحب الحق 
في اختيار رئيسه وإبعاده، وإال فإن المطالبين بذلك 
سيعطون السلطة الحق في اختيار من يريدون لرئاسة 
األحزاب وإبعاد رؤساء األحزاب الذين ال يريدونهم وال 
يستطيعون أن يحتجوا على ذلك ألنهم هم من أعطوا 

السلطة هذا المبدأ الخطأ.
وأضاف الدكتور محمد عبدالملك المتوكل - ولألسف 
الشديد - فهذه األحزاب أيديولوجية متخلفة وال تؤمن 
بالرأي والرأي اآلخر وتعتبر صاحبه عدوا يجب أن يُقتل.. 

أو يُسجن أو يُقصى.. أيّ تخلف هذا.
وأردف في مكان آخر من المقابلة حول هذه الجزئية 
بالقول: »لكنني أنتقد الذين دخلوا اجتماع مجلس األمن 
يطالبونه بإبعاد علي عبداهلل صالح من رئاسة المؤتمر 
الشعبي العام، هذه سخافة.. هذه تفاهة.. هذه جعلت 
األوروبيين واألمريكان يسخرون منهم ويقولون هل 
هؤالء مازالوا يفكرون الى هذا الحد وقد ترك علي عبداهلل 
صالح الرئاسة بكلها ولم يكتفوا بذلك وعادهم يريدون 
إبعاده من رئاسة المؤتمر.. ليش.. معنى هذا أن هؤالء ال 
يثقون بأنفسهم وال أحد معهم وال هم قادرون على تحمل 

المسؤولية أو فعل شيء.. لذا ال يستحقون االحترام«.
الى هنا انتهى االقتباس مما قال الدكتور الفاضل محمد 
عبدالملك المتوكل في حواره مع رئيس تحرير صحيفة 
»الميثاق« لكننا نريد أن نضيف نقطتين نراهما مهمتين 
في هذا الموضوع، النقطة األول��ى أن هناك مخططًا 
مشتركًا بين االحزاب التي طالبت أعضاء مجلس األمن 
بإبعاد الزعيم علي عبداهلل صالح من رئاسة المؤتمر وبين 
التصريح سيئ الذكر الذي أدلى به الباسندوة »أسوأ 
رئيس وزراء منذ قيام الثورة اليمنية حتى الساعة« هناك 

مخطط إلبعاد الزعيم من رئاسة المؤتمر والباد كلها.
النقطة الثانية المهمة ان أحزاب المشترك عمومًا 
واالصاح تحديدًا هم من يقود أحزاب المشترك الدائرة 
في فلك المشترك واالصاح من يرأسها وصاحب الكلمة 
الفصل، لذا االصاح وباسندوة الذي يقوده حميد االحمر 
هما معًا من يريد إبعاد الزعيم حتى يسيطروا على الباد 
وتكرر تجربة مصر المريرة، وعليه فإن على جميع اعضاء 
المؤتمر الوقوف بصابة وجسارة وإرادة قوية الى جانب 
زعيمهم الذي يتآمر عليه باسندوة واالصاح، فاليوم 
طالبوا بإبعاد الزعيم، من يضمن في الغد أن ال يطالبوا 
بإبعاد كل قيادة المؤتمر أو زجهم في غياهب السجون 
بتهمة »بقايا فلول النظام« كما هو حاصل في مصر 

اليوم.
الخاصة واهلل عندما يصل أي شخص الى أي منفذ 
ح��دودي لدخول الباد لم يجد الئحة مكتوبًا عليها 
ة  و باسند و حميد  بها  الصحا ليمنية  ا ية  ر لجمهو ا
واالصاح.. يا )خبرة( أفيقوا فاليمن ليست فيا تملكونها 
وال مستشفى تديرونه وال مجمعًا خيريًا لتوزيع الصدقات 
لضمان التصويت.. الوطن ملك للجميع وال يستطيع 
كائن من كان إجبار مواطن على إبعاده من قيادة حزبه 
أو إبعاده خارج الباد، فما بالكم واألمر يتعلق بالرئيس 

السابق الزعيم علي عبداهلل صالح.
نصيحة نتوجه بها لكم : راجعوا أنفسكم فالمؤتمر 
الذي تحمل ما تحمله وصبر طيلة عامين حرصًا على 
الباد والعباد أظن أن صبره قد نفد، ويا ويل »االخجف 
لو ودف« أمام أشرف الخيول لو نفد صبرها.. فما الذي 
سيفعله مجلس االمن بحال من داسته الخيول ألنه حاول 

إهانتها في قائدها وزعيمها وروحها األصيلة.

اإلصالح ومليشياته الفتنة القادمة
> األح��داث الدامية التي 
ن  لمد ا بعض  تها  شهد
اليمنية االسبوع الماضي 
وتحديدًا في الحادي عشر من 
فبراير الجاري في عدن كشفت 
بل أكدت لكل من في بصيرته 
غشاوة أن ما يُدعى حزب االصاح 
ومليشياته المسلحة »االخ��وان 
المسلمون« هم من يسعون الى 
عرقلة المبادرة الخليجية وآليتها 
المزمنة من خال تفجير األوضاع 

في المحافظات لعودة الباد الى المربع 
األول عند األزمة التي اندلعت قبل عامين.. 
ال نقول هذا من باب المكايدة السياسية 
بل إن المتتبع لسير األحداث منذ اندالع 
األزمة التي حاولت االنقاب على الشرعية 
الدستورية وحتى التوقيع على المبادرة 
الخليجية أواخ��ر ع��ام 2011م سيدرك 
- وكما قلنا- سيكتشف حقيقة البوابة 
التآمرية لهذا الحزب المتأسلم.. ولعل 
- كما قلنا - االح��داث الدامية االخيرة 
برهنت صحة ما نقوله خاصة واننا أبناء 
عدن شاهدنا بل عشنا هذه االحداث مساء 
االثنين الماضي عندما أقدمت عصابات 
مليشيات االصاح ومعهم بعض الجنود 
المنتمين لهم في إطاق الرصاص  الحي 
على مجاميع شبابية كانت في مسيرة 
سلمية مما أدى هذا الفعل االجرامي وأقول 
- الحقير- الى مصرع وجرح عدد من الشباب 

منهم  فنانون.. وهذا الحدث الدامي لم 
يكن  األول لهذه المليشيات المسلحة بل 
تتابع لسلسلة من االحداث في الكثير من 
المحافظات: »صنعاء، عدن، تعز، عمران، 
ذمار(  وغيرها تدعي انتماءها لألمن الذي 
صار )االصاح( يقوده في حكومة الباسندوة 
منذ التوقيع على المبادرة.. وكل ذلك يؤكد 
أن مسلسل األحداث الدامية التي تفتعلها 
وتنفذها جماعة حزب )االصاح( يشير الى 
أن التسوية السلمية ومنها مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل في قارب تتقاذفه األمواج 
العاتية، وأن هذا الحزب يحاول وبدعم 
خارجي إيقاض الفتنة وجر الباد الى الهاوية 
دون شك نحن سائرون اليها وشبح الحرب 
االهلية - ال سمح اهلل- بها مخيم في األفق 

والسماء القريبة.
إن الحديث اليوم في هذا االمر لم يعد من 
الممكن السكوت عنه خاصة وحالة الغليان 

لدى الكثير من أبناء المدن التي تعبت 
بها مليشيات االصاح تتزايد ما ينذر 
بالمواجهة االهلية التي بات الجميع 
مستعدًا لها وموجة االسلحة المهربة 
تتدفق الى الموانئ والحدود من بعض 
الدول الممونة لألزمة.. وكذلك تراخي 
مهامها وأبرزها غض النظر عن القوى 
واألحزاب المعرقلة لسير تنفيذ المبادرة 
والتسوية السلمية.. ولعل ما جاء في 
تأكيد القيادي في المجلس االعلى 
ألحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد 
عبدالملك المتوكل، في لقاء مطول أجرته 
مع صحيفة »الميثاق« ونشر في عددها 
السابق تأكيده بأنه »إذا لم نتفق على 
أسس ومعايير الدولة ستنهار اليمن«، وهو 
تأكيد دون شك يشير الى  غياب التزامات 
الدول الراعية للمبادرة في مهامها والكشف 

عن معيقي تنفيذ المبادرة.
مما سبق والكثير الذي لم نقله إلدراكنا 
بأن الجميع مدركين له فإن زيادة إشاعة 
الفوضى والتخريب السياسي واألمني من 
قبل أح��زاب ال��دول الشقيقة والصديقة 
وأعضاء مجلس االمن الدولي إعادة قراءة 
بيانات وتحذيرات المؤتمر الشعبي العام 
ورئيسه الزعيم علي عبداهلل صالح لواقع 
ما يجري في اليمن والعمل الجاد إلنقاذ 
هذا البلد الذي عاش في ظل قيادة الزعيم 
في أمن واستقرار وتنمية باتت اليوم في 

صفحات التاريخ.

 إقبال علي عبداهلل

محمد شرف الدين
التغيير الى دولة مدنية حديثة .. شعار يردده ادعياء التغيير اليوم  لتضليل وافساد الحياة 

السياسية ، فيما نجدهم يمارسون في الواقع الهمجية بذاتها ..
فهل كانت الدولة القائمة في اليمن غير مدنية وغير حديثة .. وهل المشاريع االستراتيجية التي  

تزين  وجه الوطن اليمني في مجاالت البنى التحتية وفي قطاعات التربية و التعليم  العالي والصحة  
والسدود والحوجز المائية والطرقاتواستخراج الثروات المعدنية وانتهاج الديمقراطية والتعددية 
واحترام حقوق االنسان وحرية الصحافة واشراك المواطنيين في صنع القرار بانتخاب ممثليهم الى 
البرلمان وفي المجالس المحلية ومحافظي المحافظات وغيرها ..هل هذه المنجزات كانت تعبر عن 

دولة متخلفة ..؟
اذا فما هي اسس ومعايير الدولة المدنية الحديثة يا هؤالء التي تتحدثون عنها ليل نهار ..؟

اتكون بتجنيدكم لإلالف من المتطرفين وقطاع الطرق في الجيش واالمن ..ام الدولة المدنية هي 
باقصاء الكوادر الوطنية المؤهلة من مؤسسات الدولة وخصوصا من جهاز االمن والجيش واستبدالهم 
بمليشيات او بعناصر غير مؤهلة وال تنطبق عليها الشروط القانونية..؟ فهل هذه هي الدولة المدنية 

الحديثة ..؟
انتم يا من تتحدثون عن التغيير اليوم يجب ان تكونوا اخر من يتحدث عن ذلك .. ألنكم  كنتم  

المستفيدين من النظام

 صالح  وأدعياء التغيير

> في مطلع العام 2011م خرج 
الشباب الى الساحات يطالبون 
بتوفير المزيد م��ن ال��درج��ات 
الوظيفية والتصدي للفساد وتحسين 
الظروف المعيشية للمواطنين، ورفع 
من  وغ��ي��ره��ا  للموظفين  لمرتبات  ا
المطالب في إط��ار تحسين المعيشة 
والحد من الغالء والبطالة ومحاربة الفقر.. 
وكانت أحزاب المشترك تعزف على كل 
النغمات لدغدغة العواطف، وكان صراخ 
صخر الوجيه يملؤ قاعة مجلس النواب، 
واستغلت أحزاب المشترك تلك المطالب 

لترفع شعارها بإسقاط النظام.
اليوم فوجئ الجميع بقرار حكومة 
الوفاق الوطني بإيقاف التوظيف لمدة 
أربع سنوات، وهذا يتناقض مع مطالب 
الشباب، ولقد استغرب االخ واصل مقبل 
السنباني أن يصدر هذا القرار من حكومة 

ال��وف��اق التي كانت أح��زاب المشترك 
تتشدق وتزايد وتقول بعد أن يسلم 
الزعيم علي عبداهلل صالح السلطة سوف 
يتم توظيف كل الشباب، بل سوف يعود 
الى اليمن كل المغتربين، وسوف يكون 

وضع اليمن االقتصادي األفضل!!
اليوم ها هي حكومة ال��وف��اق ومن 
ضمنها وزير المالية صخر الوجيه ووزير 
التخطيط محمد السعدي يقررون إيقاف 
التوظيف وليس زي��ادة التوظيف »أين 
اليمين وأين ما عاهدتني.. ألقعدن على 
الطريق واشتكي وأقول مظلومًا وأنت 

ظلمتني«.
 علمًا أن الرئيس السابق الزعيم علي 
عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر- كان 
قد وجه باستيعاب 25% من المتقدمين 
بقية  ب  ستيعا ا يتم  ن  أ و ظيف  للتو

المتقدمين خالل ثالث سنوات.

ماذا جرى.. ماذا حصل.. جاءت حكومة 
الوفاق وقتلت األم��ل!!! لماذا يا حكومة 
تحاربين الشباب.. إن أغلب مشاكلنا 
وهمومنا اقتصادية، وأه��م المطالب 
التوظيف.. ثم لماذا تعاملون الشباب بكل 
نكران وجحود وكأنكم لم تتسلقوا على 
ظهورهم وأصبحتم وزراء ومسؤولين.. 
حتى األوائل من خريجي الجامعات لم يتم 
توظيفهم أسوة بزمالئهم الذين كانوا 
يتوظفون بموجب توجيهات الزعيم علي 

عبداهلل صالح - حفظه اهلل.
وا أسفاه على الشباب!!

لم يكتفِ رئيس الحكومة باسندوة بسب 
الشباب في مؤتمر حقوق اإلنسان بل اليوم 
يرفض جهارًا نهارًا تنفيذ حكم المحكمة 
بمعالجة الجرحى.. يرفض حكم المحكمة 
وينفذ توجيهات الشيخ .. هل هذه هي 
الدولة المدنية الحديثة يا حكومة الوفاق.. 

واحسرتاه على الدولة 
المدنية وواحسرتاه 
ع���ل���ى ال���ش���ب���اب.. 
للقية  ا »اص��ب��ح��ت 
س����ود«.. ال أم��ن وال 
استقرار وارتفع سعر 
لنفطية  ا لمشتقات  ا
عجز ف��ي ال��م��وازن��ة 
أكثر من 600 مليار 

ريال.. 
تحية خاصة

بالشكر  ت���وج���ه  أ  
والتقدير للزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي كل 
أكثر حكمته وحنكته  لنا  ي��وم تتضح 
وشجاعته وحبه للوطن وأمام ما نواجهه 
تزداد شعبيته كل يوم أكثر وأكثر ويتعمق 

حبه في قلوب الشعب.

وا اسفاه على ياسين
 وختامًا عجبي لهواة االرتجال 
ال��ث��الث��ي »ي��اس��ي��ن نعمان، 
عبدالوهاب اآلنسي، سلطان 
لماضي  ا لشهر  ا ني«  لعتوا ا
لقائهم  كانوا مرتجلين في 
بقناة »الجزيرة« في »العمق«، 
وهذا الشهر ك��رروا االرتجال 
خالل لقائهم بأعضاء مجلس 
األم���ن.. وال��س��ؤال هنا لماذا 
يحشرون أنفسهم في الشأن 
لشعبي  ا تمر  للمؤ خلي  ا لد ا
العام وهو ليس شأنهم، بل شأن أعضاء 
المؤتمر الشعبي العام.. يكفي، فقد أوجدوا 
االنقسامات والخالفات داخل أحزاب اللقاء 
المشترك ولن يكرروه داخ��ل المؤتمر، 
فليس كل البرم لسيس.. ووا أسفاه على 

الدكتور ياسين سقط الى هذا الحد..

واحسرتاه على الشباب..!!

حسين علي الخلقي

ردود أفعال 
غير رشيدة

اللقاء المشترك وشركاؤه تسولوا من مجلس 
األمن قرارا دوليا بمنع الزعيم علي عبد اهلل صالح 
من ممارسة العمل السياسي، وت��رك رئاسة 
المؤتمر الشعبي، وإلغاء قانون الحصانة، ومغادرة 
الباد، وإن أمكن فرض عقوبات على أفعال لم 
يفعلها.. وأدمنوا الحديث عن قرارات من هذا 
القبيل، فجاء بيان مجلس األمن مساء الجمعة 
على خاف ما تمنوا، ولم يفرح به من المشترك 
سوى أصحاب الرؤوس الفارغة، الذين لم ياحظوا 

جيدا أن البيان ليس في صالحهم.
لعل رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك كان 
أفطنهم، فقد قال إن أح��زاب المشترك تعتبر 
بيان مجلس األمن دون المستوى، وإنه ال يلبي 
توقعات المشترك، وال يرتقي إلى مستوى الحدث، 
وإن هذه األحزاب كانت تتوقع قرارا من يحدد 
بوضوح من هم األشخاص المعرقلين للمبادرة 
الخليجية واتخاذ عقوبات بحقهم.. ومع ذلك فقد 
فات على الفطين ماحظة أن البيان شمل أحزاب 
المشترك التي تشترك في الحكم وتشترك في 
عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
وإذا كان البيان قد ذكر الرئيس السابق ونائب 
الرئيس السابق باسميهما ألسباب ال تخفى 
على أحد، ، فقد ذكر المعارضة السابقة جملة مع 
اآلخرين الذين قال المجلس أن تقارير تشير إلى 
أنهم يعرقلون التسوية.. وتجد في كام رئيس 
تكتل المشترك ما ينم عن شعور بالخيبة من 
بيان مجلس األمن ألنه لم يستجب لمساعيهم 
ويلبي توقعاتهم، وفوق ذلك أتهمهم المجلس 
وشملهم بالوعيد، فمن تآمر على سواه تآمر على 
نفسه، ومن حفر حفرة ألخيه وقع فيها، وليت 

المشترك يبقون هذه الحكمة قيد النظر دائما.
المؤتمر الشعبي بدا كأنه غاضب من بيان 
المجلس ألنه أشار إلى الرئيس السابق باالسم، 
وهو غضب متعجل، أو رد فعل سريع على بيان 
لم تتم قراءته جيدا، فبيان مجلس األمن رفض 
مسبقا كل المطالب المتعلقة بالزعيم علي 
عبد اهلل صالح والتي حاول المشترك وشركاؤه 
تحقيقها من خال مجلس األمن، فا مغادرة 
الباد، وال اعتزال العمل السياسي، وال ترك رئاسة 
المؤتمر الشعبي، وال إلغاء قانون الحصانة، بل 
أن بيان مجلس األمن يتضمن صراحة اعترافا 
بالزعيم علي عبد اهلل صالح كرئيس للمؤتمر 
الشعبي العام وأنه مكون رئيسي من المكونات 
التي تتفاعل معها األزمة اليمنية، حسب تعبير 

الزميل أحمد الصوفي.
 ومن ردود األفعال غير الرشيدة ما صدر من 
مكتب علي سالم البيض، الذي قال إن مجلس 
األمن أشار إليه باالسم بدون أي مناسبة، كون 
البيض ليس طرفًا في المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، بينما بيان مجلس األمن يتضمن إعادة 
االعتبار له حيث أشار إليه بوصفه النائب السابق 
للرئيس، كما أن الربط بين البيض والمبادرة فيه 
ما يفهم أن مجلس األمن يعتبر البيض والتيار 
الموالي له مكونا من مكونات العملية السياسية، 
بغض النظر عن كونه ليس طرفا في المبادرة 
الخليجية، إذ ليس كل األح��زاب والمجموعات 
السياسية موقعة على المبادرة، فمن لم يوقع هو 
جزء من العملية السياسية كما هو الحال بالنسبة 

للحراك الجنوبي والحوثيين.


