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الديكتاتوريات العربـ
ّ
ترتيبات لخالفة صالح :سيناريو وإخراج عائليان

ّ
ً
على عهده بالنهاية حني أوعز للقناصة بإطالق النار على املعتصمني ،الذين سقط منهم  52قتيال ونحو  300جريح.
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حكم ّ
لكن انتقال الجيش أمس إلى صفوف املحتجني تفوح منه رائحة سيناريو ملصادرة الثورة الشعبية
بشير البكر
الرئيس اليمني علي عبد
صار رحيل ّ
الله صالح معلقًا بالترتيبات األخيرة
ال�ت��ي ي�ج��ري ال �ت��داول م��ن ح��ول�ه��ا بني
أطراف محلية وإقليمية ودولية .وبدا
م��ن خ�ل�ال ح��رك��ة االل �ت �ح��اق الواسعة
للعسكريني بالثورة السلمية ،أمس،
ّ
أن ساعة العد العكسي للرئيس صالح
ق ��د ب � � ��دأت ،وب� � ��ات ال � �ش� ��ارع بانتظار
ّ
اللحظة ال�ت��ي يصل فيها ال �ع��داد إلى
ن�ق�ط��ة ال �ص �ف��ر ،وي�ظ�ه��ر ال��رج��ل ،الذي
ح �ك��م ال �ي �م��ن ط � ��وال  33س �ن��ة ،ليعلن
ّ
تنحيه ورحيله ،باسم الديموقراطية
واح �ت ��رام ��ًا إلرادة ال �ش �ع��ب والحفاظ
ع �ل��ى ال� ��وح� ��دة .وت �ك �ث �ف��ت االتصاالت
ع�ل��ى أك �ث��ر م��ن ص�ع�ي��د أم ��س لضمان
اإلخ��راج املناسب للرئيس ،بما يكفل
ل ��ه االح� � � ُت � ��رام ،ب �ع��دم��ا أخ� ��ذ ي � ��درك أن
الستارة أس��دل��ت على الفصل األخير
من املسرحية على نحو شكسبيري.
بدا الرئيس صالح يوم أول من أمس
في لحظة حرجة جدًا ،وضاقت أمامه
ال �خ �ي��ارات ،ل ��ذا ّ ب��اش��ر ال �ق �ي��ام بحركة
التفافية استهلها ب��إق��ال��ة الحكومة.
وق��ال مصدر سياسي رفيع املستوى
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» إن ص ��ال ��ح رم � ��ى بهذه
ال � ��ورق � ��ة ل�ل�إي� �ح ��اء ب ��أن ��ه ُي � �ق� ��دم على
خ�ط��وات إصالحية ،لكن الحقيقة في
م �ك��ان آخ ��ر ،إذ ك ��ان ع ��دد م��ن الوزراء
يستعدون لتقديم استقالة جماعية،
وم�ن�ه��م وزراء ك��ل م��ن ال�خ��ارج�ي��ة أبو
بكر القربي ،وشؤون مجلسي النواب
وال � � �ش� � ��ورى ع � ��دن � ��ان ع� �م ��ر الجفري،
وال �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة م�ح�م��ود إبراهيم
الصغيري ،والتعليم العالي والبحث
العلمي صالح علي باصرة ،والثقافة
محمد أب��و بكر املفلحي .وف��ي مقابل
هذه الكتلة ،تقف مجموعة أخرى من
أعضاء الحكومة إل��ى جانب الرئيس
ص��ال��ح ،ومنها وزي��ر الداخلية رشاد
محمد العليمي ،ووزير اإلعالم حسن
اللوزي.
وق��ال امل�ص��در إن صالح استبق األمر
وأق��ال الحكومة ،ليقطع الطريق على
رحيلها م��ن تلقاء ذات �ه��ا ،األم��ر الذي
ك��ان س�ي�ت��رك ت��أث�ي�رًا سلبيًا عليه في
ن �ظ��ر ال� � ��رأي ال� �ع ��ام .وأراد ص��ال��ح أن
ي��وح��ي ،م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،أن ��ه بصدد
إج ��راء إص�لاح��ات واس �ع��ة ،يكلف لها
ح �ك��وم��ة ب ��رئ ��اس ��ة م �س �ت �ش��اره سالم
ص��ال��ح م�ح�م��د ،ال ��ذي ت ��ردد ف��ي قبول
املنصب.
ول �ك��ي ال ي �ب��دو ال��رئ �ي��س ك ��أن املركب
ّ
ي�غ��رق فيه وح ��ده ،أراد أن ي ��ؤدي دور
ال��رب��ان ،ال��ذي ال ي��زال يتحكم بالدفة،
رغ��م ش��دة العاصفة ،وأن��ه ي�ص� ّ�ر على
ق �ي��ادة ال�س�ف�ي�ن��ة ال ��ى ب��ر األم � ��ان ،رغم
املخاطر الكبيرة .لكن العاصفة بدت
أمس أقوى من علي صالح الذي بقي
ف ��ي امل � �ي� ��دان وح � �ي � �دًا ،وص � ��ار مجردًا
م ��ن ع �ن��اص��ر ق��وت��ه ال �ث�ل�اث ��ة :القبيلة
واملؤسسة الدينية والجيش .واألخطر
م ��ن ذل ��ك أن ح��رك��ة االن �س �ح��اب��ات من
ح� ��ول� ��ه أخ� � � ��ذت ت� �م� �ت ��د إل � � ��ى محيطه
ال �ع��ائ �ل��ي ال� �خ ��اص ،وك ��ان ��ت املفاجأة
ظهور أخيه غير الشقيق ال�ل��واء علي
محسن األح�م��ر ليعلن انضمامه إلى
الثوار.
كانت حركة علي محسن توحي خالل
األس� �ب ��وع�ي�ن األخ� �ي ��ري ��ن أن� ��ه ُ
سيقدم

يصرخ مطالبًا صالح بالتنحي (خالد عبد الله ــ رويترز)
ع�ل��ى خ �ط��وة م�ف��اج�ئ��ة ل�ت�غ�ي�ي��ر مسار
التطورات ،وأول إشارة إلى ذلك إنزال
عناصر من الفرقة املدرعة األولى التي
ي �ق��وده��ا ،ل �ت��راب��ط ع �ل��ى أح ��د مداخل
ساحة االعتصامات (التغيير) .وعلى
ع �ك��س ح ��راس ��ات ب�ق�ي��ة امل ��داخ ��ل التي
ك��ان ي�ش��رف عليها ال�ح��رس الخاص،
فّ� ��إن س� �ل ��وك ع �س��اك��ر ال� �ف ��رق ��ة األولى
اتسم بالهدوء والتعاون مع مرتادي
الساحة ،ولم تحدث احتكاكات بينهم
وبني املعتصمني.
أث � � ��ار ه � ��ذا ال� �ت� �ص ��رف أس �ئ �ل ��ة كثيرة
ع��ن م��وق��ف ع�ل��ي م�ح�س��ن ال�ف�ع�ل��ي من
امل�ع�ت�ص�م�ين ال ��ذي ��ن ي �ه �ت �ف��ون بشعار
إس �ق ��اط ش�ق�ي�ق��ه .وظ �ه��رت تفسيرات
م�ت�ض��ارب��ة ب�ين أن ع�ل��ي محسن يريد

انشقاق علي محسن سبقته
عائلية
استعدادات ومشاورات ّ
وعسكرية
وحزبية
وقبلية
ّ
ّ
ّ
وض� � ��ع امل �ع �ت �ص �م�ي�ن ت� �ح ��ت األنظار
وض� �ب ��ط ح ��رك ��ة ال � � �ش � ��ارع ،وب �ي��ن أنه
ّ
يهيئ لعمل يخلط فيه األوراق ،وهذا
م��ا ح�ص��ل ص �ب��اح أم ��س ع�ن��دم��ا أعلن
انضمامه إل��ى ح��رك��ة االح�ت�ج��اج ضد
صالح.
ان� �ض� �م ��ام ع� �ل ��ي م �ح �س��ن إل� � ��ى حركة
االح� � �ت� � �ج � ��اج س� �ب� �ق� �ت ��ه استعدادات

وم �ش��اورات عائلية وقبلية وحزبية
وع�س�ك��ري��ة ،إض��اف��ة إل��ى ات �ص��االت مع
ال�س�ع��ودي��ة وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة .على
م �س �ت ��وى ال �ع ��ائ �ل ��ة ال� �ح ��اك� �م ��ة ،جرت
سلسلة من االجتماعات في اليومني
األخ� �ي ��ري ��ن ،ت��ول��ى ع �ل��ي م �ح �س��ن دور
امل � �ن � �س ��ق ال ��رئ � �ي � �س ��ي ف � �ي � �ه ��ا ،وجرى
خاللها ت ��دارس ال��وض��ع ،وخصوصًا
االنعكاسات السلبية للمجزرة التي
ّي�نّ
ت� �ب� أن ال ��ذي ��ن ق ��ام ��وا ب �ه��ا ه ��م من
املحسوبني على أجهزة نجل الرئيس،
أحمد الذي يقود الحرس الجمهوري،
واب� �ن ��ا ش �ق �ي �ق �ي��ه :ي �ح �ي��ى ق ��ائ ��د األمن
املركزي وطارق قائد الحرس الخاص.
وتفيد مصادر شباب ساحة التغيير
ب ��أن ��ه أل � �ق ��ي ال� �ق� �ب ��ض ع� �ل ��ى ع� � ��دد من
ال �ق �ن��اص��ة ال ��ذي ��ن ارت� �ك� �ب ��وا املجزرة،
واع �ت��رف��وا ب��أن� ّه��م م��ن ج �ه��از الحرس
ال� �خ ��اص ،وت �ل��ق��وا األوام � ��ر م��ن طارق
محمد عبد الله صالح.
دراس��ة ال��وض��ع داخ��ل العائلة أفضت
الى نتيجة مفادها بأن األبواب باتت
موصدة أمام الرئيس ،وأنه ال مناص
م��ن رح �ي �ل��ه .ك��ذل��ك ف ��إن ن�ج�ل��ه وابني
شقيقيه صاروا على الالئحة السوداء،
وبالتالي ال بد من أن يرحلوا جميعًا.
وم��ن األف�ض��ل أن يحصل ذل��ك بهدوء
وب �م��ا ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى م�ص��ال��ح العائلة
في الدرجة األولى .واتفق املجتمعون
ع �ل��ى أن ع �ل��ي م �ح �س��ن ه ��و الوحيد
ال ��ذي ل��م ي �ت��ورط ف��ي ق�م��ع املحتجني،

وب��ال �ت��ال��ي ه ��و ال��وح �ي��د ال� �ق ��ادر على
ترتيب اإلخراج الالزم.
أج � � � ��رى ع � �ل� ��ي م� �ح� �س ��ن ع � �ل� ��ى الفور
ات � � �ص� � ��االت م � ��ع األط� � � � � ��راف القبلية،
وذل� ��ك ب��ال �ت �ع��اون م��ع ح�م�ي��د األحمر،
امل� ��رش� ��ح ل �خ�ل�اف ��ة ص ��ال ��ح م �ن ��ذ نحو
ع��ام�ي�ن .وات �ف��ق ال ��رج�ل�ان ع �ل��ى ضبط
ال ��وض ��ع داخ� ��ل ق�ب�ي�ل��ة ح ��اش ��د ،كبرى
قبائل اليمن ،في اتجاه إج��راء انتقال
ه� ��ادئ ل �ل��رئ��اس��ة ،وم ��ن دون حصول
م ��واج� �ه ��ات ،وخ �ص��وص��ًا أن القبيلة
ن��زل��ت إل��ى س��اح��ة التغيير والتحمت
باملعتصمني .واتفق الطرفان على أن
يعلن شيخ حاشد ،صادق األحمر ،مع
مشايخ القبائل انضمام القبيلة إلى
ال�ث��ورة الشعبية ،وذل��ك لتأليف سور
قبلي من حول حركة االعتصام ومنع
خروج سيرها إلى طريق أحزاب اللقاء
املشترك ،بعد إعالن رئيسها الدكتور
ي��اس�ين سعيد ن�ع�م��ان ب�ع��د ظ�ه��ر يوم
السبت أنه «ال صوت يعلو فوق صوت
الشعب».
وبعد ترتيب وضع الدائرتني العائلية
والقبلية ،كان التوجه لتوسيع الدائرة
ف��ي ات�ج��اه الجيش واألح ��زاب ومراكز
ال � � ّق ��وى االق� �ت� �ص ��ادي ��ة .وق� � ��ال مصدر
مطلع على الترتيبات لـ«األخبار» إن
علي محسن بسط املسألة أم��ام كبار
القادة العسكريني الذين ي��دورون في
فلكي العائلة والقبيلة ،ووضعهم في
صورة قرار العائلة والقبيلة الحتواء

الوضع .وجرى االتفاق على أن يبادر
ع �ل��ي م �ح �س��ن إل� ��ى إع �ل��ان انضمامه
ل� �ث ��ورة ال �ش �ع��ب ،وم� ��ن ث ��م ي �ت �ب �ع��ه 16
ق ��ائ �دًا ع �س �ك��ري��ًا ي �س �ي �ط��رون ع �ل��ى كل
امل� � �ح � ��اور ال ��رئ �ي �س �ي ��ة ،وب� ��ذل� ��ك تبدو
امل��ؤس �س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ك��أن�ه��ا حسمت
خيارها بالوقوف إلى جانب الثورة،
مثلما ح�ص��ل ف��ي م�ص��ر .ول�ك��ي يبدو
علي محسن في نظر ال�ش��ارع شبيهًا
ب��وزي��ر ال��دف��اع امل�ص��ري محمد حسني
ط �ن �ط��اوي ،ال� ��ذي ق ��اد ع�م�ل�ي��ة تنحية
الرئيس حسني مبارك.
ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �ح��زب��يُ ،ج � ّ�س نبض
أح� � ��زاب ال �ل �ق��اء امل� �ش� �ت ��رك ،وق � ��ام علي
م �ح �س ��ن ب � ��زي � ��ارة ل� �ل ��دك� �ت ��ور ياسني
سعيد نعمان ف��ي م�ن��زل��ه ،وراف �ق��ه في
ذل��ك وزي��ر الخارجية أب��و بكر القربي
وش� �خ� �ص� �ي ��ات أخ� � � � ��رى .ورم� � � ��ى علي
محسن فكرة تنحية الرئيس ،وحاول
أن يفهم من نعمان ماذا سيكون عليه
موقف أح��زاب اللقاء ،ورد فعل حركة
ص ��در ق ��ري ��ب من
ال � �ش � ��ارع .وي � �ق ��ول م� � ِّ
يزك الخيارّ ،
ونبه
اللقاء إن نعمان لم
إل��ى م�خ��اط��ره ،وأب ��دى ش�ك��وك��ًا ف��ي أن
تنطلي العملية على ح��رك��ة الشارع.
لكن نعمان فوجئ بأن حليفيه حميد
األح� �م ��ر وح � ��زب اإلص �ل��اح يشاطران
علي محسن ال��رأي ف��ي اإلخ ��راج الذي
ت� ّ
�وص��ل إل�ي��ه .وي��رى امل�ص��در أن حسم
خيار حزب اإلصالح من وراء املشروع
الذي يقوده علي محسن ،سيقود إلى
فرط عقد أحزاب اللقاء املشترك.
وع � � �ل � � ��ى ص � �ع � �ي� ��د االت � � � � �ص � � � � ��االت مع
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،ق � ��ال م� �ص ��در إن سفير
ال � �ي � �م � ��ن ل � � � ��دى ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة محمد
األح ��ول ق��ام ب��زي��ارة خاطفة منذ أيام
لصنعاء ،والتقى بعلي محسن الذي
ح� ّ�م�ل��ه رس��ال��ة خ��اص��ة إل��ى املسؤولني
ال�س�ع��ودي�ين ،أبلغهم فيها العناصر
األس��اس� ّ�ي��ة ل�ح��ل األزم ��ة ،وج ��رى طلب
مساعدات عسكرية عاجلة أرسلت إلى
ال�ج�ن��وب وأن��زل��ت أس�ل�ح��ة م��درع��ة في
ّ
تحسبًا
م�ي�ن��اءي ع��دن وامل �ك�لا ،وذل ��ك
من ردود فعل في الجنوب بعد رحيل
صالح لجهة إعالن االنفصال .ويقول
م �ص��در م�ط�ل��ع إن ال �س �ع��ودي��ة باركت
الخطوة وأبدت استعدادها الستقبال
صالح وعائلته ،التي كان قسم منها
ق��د وص��ل ال��ى اململكة ف��ي األسبوعني
األخيرين.
وال� � �س � ��ؤال :م ��ا ه ��و امل� �خ ��رج املطروح
ل �ص��ال��ح؟ وه ��ل أزف� ��ت س��اع��ة رحيله؟
واإلج � ��اب � ��ة ع ��ن ه � ��ذا ال � �س � ��ؤال ،حسب
م � �ش� ��روع ع� �ل ��ي م� �ح� �س ��ن ،أن املخرج
امل �ط��روح ل�ص��ال��ح يمكن أن ي�ك��ون في
إح� � ��دى ص �ي �غ �ت�ي�ن :األول � � ��ى أن يعلن
ش� �خ� �ص � ّ�ي ��ًا ت� �ن � ّ�ح� �ي ��ه ع � ��ن الرئاسة،
ويضع خطوته في إطار حفاظه على
الديموقراطية واحترام إرادة الشعب
ومن أجل صون الوحدة ،وأن ّ
يفوض
سلطاته إلى نائبه عبد ربه منصور،
إل ��ى ح�ي�ن إج� ��راء ان �ت �خ��اب��ات رئاسية
جديدة.
والصيغة الثانية ه��ي أن يعمد علي
م�ح�س��ن ،ب��اس��م ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ،إلى
إعفاء صالح من مهماته على الطريقة
امل � �ص� ��ري� ��ة ،وإب� � � �ع � � ��اده ،م � ��ع الحفاظ
ع�ل��ى ك��رام�ت��ه وت�ك��ري�م��ه ب��وص�ف��ه بطل
ال� ��وح� ��دة ،وال ��رج ��ل ال � ��ذي ض �ح��ى من
ّ
الديموقراطية ،وتجنيب
أجل صيانة
اليمن الدخول في الفوضى.

