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ـية بداية النهاية
علي محسن األحمر يقصم ظهر النظام
تتسارع األحداث في اليمن
يكن أكثر
على نحو لم ّ
املتفائلني يتوقعه .انهيار
ّ
كلي واستقاالت بالجملة؛
لكن إعالن علي محسن
األحمر تأييده لشباب الثورة
ظهر كقشة قصمت ظهر
النظام تمامًا
صنعاء ــ جمال جبران

ً
ك���ان ي���وم أم���س ن��ه��ارًا ط��وي�لا للرئيس
اليمني ،علي عبد ال��ل��ه ص��ال��ح ،قضاه
ف��ي اج��ت��م��اع��ات م��ت��واص��ل��ة م��ع قيادات
في الجيش لم ُيكشف عن هويتها ،في
محاولة ملنع االنهيار املتسارع ملنظومة
الجيش ،الذي كان أولى بوادره اإلعالن
امل���ف���اج���ئ ل���ل���واء ع��ل��ي م��ح��س��ن األحمر
باالنضمام إلى الثورة.
ّ
وتحسبًا ألي انهيارات إضافية ،عقد
ص����ال����ح ج���ل���س���ة خ����اص����ة م�����ع األحمر،
بحسب ما أك��دت مصادر مطلعة ،لكن
األخ����ي����ر رف�����ض ال���ت���راج���ع ع����ن موقفه،
مكتفيًا بتقديم وع��ده بضمان خروج
آم���ن ل���ه .رف���ض دف���ع ص��ال��ح إل���ى إعالن
الدفاع قال فيه:
بيان من طريق ّوزارة
ّ
«إن ال��ق��وات املسلحة ستظل مخلصة
لقسمها أم���ام ال��ل��ه وال��ش��ع��ب والقيادة
السياسية في ظل الرئيس» ،مضيفًا أن
هذه القوات «لن تسمح تحت أي ظرف
من الظروف بأي محاولة لالنقالب على
الديموقراطية والشرعية الدستورية».
«جمعة
ان������ه������ي������ارات ،ك����ان����ت م�����ج�����زرة ً
اإلنذار» ،التي أوقعت نحو  52قتيال من
��اب «س��اح��ة التغيير» ف��ي صنعاء،
ش��ب ًَ
س��ب��ب��ا م��ب��اش��رًا ف��ي��ه��ا ،ب��ع��دم��ا نجحت،
م���ع ح��ج��م امل����أس����اة ،ف���ي إح������داث فارق
ّ
هائل بني طرفي املعادلة .فظهرت كحد
ف��اص��ل ب�ين مرحلتني رئيسيتني على
ط��ري��ق ال���ث���ورة ال��ي��م��ن��ي��ة؛ االن��ت��ق��ال من
ضفة املطالبة إلى ضفة فرض شروط

اللعبة؛ العبور من شعار «الشعب يريد
إس���ق���اط ال���ن���ظ���ام» إل����ى «ال��ش��ع��ب يريد
محاكمة السفاح».
بعد الجمعة الدموية ،حصدت الثورة
أول�����ى ث��م��رات��ه��ا م���ع ب����دء ان��ه��ي��ار بنية
ن����ظ����ام ص����ال����ح ن���ف���س���ه ،ح���ي���ث انهالت
س��ري��ع��ًا ،وم���ن داخ���ل حلقته الخاصة،
اس���ت���ق���االت م��ق ّ��رب�ين م���ن دائ�����رة حكمه،
ممن كانوا حتى ما قبل لحظات وقوع
سعي جاد لتقديم
مجزرة الجمعة في ّ
مبادرات للخروج بحل مناسب لجميع
األط�����������راف ،وب���ي���ن���ه���م وزي�������ر السياحة
نبيل ال��ف��ق��ي��ه ،ال���ذي ق���دم م��ب��ادرة القت
استحسانًا من جهات معارضة ،فيما
الق���ت اس��ت��ي ً
��اء ب��ال��غ��ًا م���ن ص��ال��ح الذي
ّ
واج����ه ال��ف��ق��ي��ه ب����رد ف��ع��ل «م��ب��ال��غ فيه»،
بحسب مصادر مطلعة ،أجبرت األخير
على تقديم استقالة لم تكن في حسبان
ّ
لتكر بعدها سبحة االستقاالت
أح��د،
وحيدًا أكثر من أي وقت
صالح
وتترك
ّ
مضى ،دفعه لحل استباقي عبر إقالة
الحكومة.
لكن الضربة التي لم تكن في بال صالح
ج����اء ت����ه م���م���ن ك�����ان ي���ض���ع���ه ف����ي خانة
األم������ان :ق��ائ��د ال��ف��رق��ة األول�����ى املدرعة،
قائد املنطقة الغربية الشمالية اللواء
علي محسن األحمر ،األخ غير الشقيق
للرئيس صالح.
أع��ل��ن األح��م��ر ع��ب��ر «ال��ج��ز ًي��رة» تأييده
ل��ـ«ال��ث��ورة الشبابية ن����زوال ع��ن��د رغبة
زم���ل��ائ������ه ض�����ب�����اط وج������ن������ود املنطقة
ال��ش��م��ال��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة وال��ف��رق��ة األولى
امل��درع��ة» ،وب��ن ً
��اء على ذل���ك ،أك��د تقديم
ال������دع������م وال�����ح�����م�����اي�����ة «ل�����ك�����ل الشباب
املحتجني في الساحة».
ب���ي���ان م��ق��ت��ض��ب ي��ع��ك��س ح��ق��ي��ق��ة هذه
الشخصية املحترفة للصمت والهاوية
قوتها
ال��ب��ق��اء ب��ع��ي��دًا ع��ن ال��ض��وء رغ���م ّ
املؤثرة على جميع الصعد .كذلك فإنها
تعكس حقيقة الجبهة الواسعة التي
ت��ن��ض��وي فعليًا ت��ح��ت ل��وائ��ه وتمثلت
ّ
في األفراد الذين تقدموا باستقاالتهم
من الحزب الحاكم أو من مناصبهم في
توقيت الحق لبيان األحمر ،إضافة إلى
انشقاق عشرات الضباط.

إش����ارات التقطها البعض م��ن منظور
إيجابي يعطي شعورًا مغايرًا ملفهوم
ت�������وازن ال����ق����وى ال���داخ���ل���ي ف����ي القوات
املسلحة م��ن ج��ه��ة ،وف��ي ج��ه��از الدولة
اإلداري م����ن ج���ه���ة أخ�������رى ،ال������ذي كان
ُيعتقد أنه يميل إلى مصلحة الرئيس.
ل��ك��ن ف���ي امل��ق��ل��ب اآلخ�����ر ،وت���ح���دي���دًا في
«ساحة التغيير» والساحات األخرى،
ظهر املشهد مختلفًا ومتفاوتًا.
ظ�����ه�����رت أس����ئ����ل����ة م������ن ت����ح����ت الرماد،
وخصوصًا لدى «شباب الثورة» ذوي
ال��ت��وج��ه��ات ال��ي��س��اري��ة ،ال��ذي��ن الحظوا
أن ترويجًا يجري ببطء وصمت السم
اللواء األحمر داخل ساحة االعتصام،
وخ�������ص�������وص�������ًا م���������ن ج������ه������ة الشباب
اإلس�لام��ي�ين ،بعدما اختفى اس��م��ه عن
الئحة أسماء كانت مرفوعة في مكان
ظاهر في الساحة ،تضم مجموعة من

لوحظ أن ترويجًا يجري ببطء
وصمت السم اللواء األحمر داخل
ساحة االعتصام

أس���م���اء أس����رة األح���م���ر ال��ح��اك��م��ة ،التي
اشتركت في نهب األراضي واالستيالء
على امل��ال ال��ع��ام والتحكم ف��ي مقدرات
ال���ب���ل���د وث�����روت�����ه .ج�����رى ه�����ذا م����ع نزول
أفراد من فرقة ّ
املدرعات األولى القريبة
م���ن م��ك��ان االع��ت��ص��ام ل��ح��م��اي��ة املدخل
الشمالي للساحة ليصبح ّ
املمر الوحيد
اآلم���ن ال���ذي يمكن ال��دخ��ول ع��ب��ره دون
التعرض إليذاء «البلطجية».
وفيما رأى شباب اإلصالح املعتصمني
ف��ي ال��س��اح��ة أن ل��ك��ل ف���رد ي��م��ن��ي الحق
ف��ي االنضمام إل��ى ال��ث��ورة مهما كانت
رتبته ،كان لجماعة الحوثي رأي آخر،
إذ أص�����در م��ك��ت��ب ع��ب��د امل���ل���ك الحوثي
بيانًا ق��ال فيه إن على محسن األحمر
أن ي��ب��ره��ن ص��دق��ي��ت��ه ب��االن��ض��م��ام إلى
خ��ي��ار ال��ش��ع��ب ،وأن ي��ق��دم اع���ت���ذارًا عن
ماضيه األسود.
أم���ا ش��ب��اب امل��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة في
ال���س���اح���ة ذات����ه����ا ،ف���ك���ان مل��ع��ظ��م��ه��م رأي
آخ��ر تلخص ف��ي« :أل��ي��س علي محسن
األحمر هو من استولى على مساحات
واس��ع��ة م��ن أراض���ي الجنوب ،ووزعها
ع����ل����ى ج����م����اع����ات����ه م�����ن ال����ع����ائ����دي����ن من

أفغانستان».
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة ،ال ي��م��ك��ن ف���ص���ل كل
ه���ذه ال��ت��داع��ي��ات ع���ن م��رك��ز ال���ق���رار في
السعودية ،حيث االهتمام على درجة
عالية؛ ويمكن استلهامه في التحركات
التي اع��ت��اد أن يقوم بها أوالد الشيخ
ال����راح����ل ع��ب��د ال���ل���ه ب���ن ح��س�ين األحمر
باتجاه األم الحنون ،السعودية.
في هذه األثناء ،كشف السفير اليمني
السابق ل��دى ب��ي��روت ،فيصل أم�ين أبو
راس ،ال��ذي ق��دم استقالته قبل يومني
احتجاجًا ،أنه علم من مصادر خاصة
أن ط���ائ���رة ي��م��ن��ي��ة ه��ب��ط��ت ف���ي قاعدة
ع��س��ك��ري��ة ف����ي ال����ري����اض م���س���اء أمس.
وكتب على صفحته على «فايسبوك»:
«وصلني اآلن اتصال من اململكة بهبوط
طائرة يمنية تحمل شخصيات هامة
وعائالت إلى الرياض ،وقد هبطت في
قاعدة عسكرية».
وك�����ان وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ال��ي��م��ن��ي أبو
بكر القربي ق��د حمل رس��ال��ة إل��ى امللك
ال��س��ع��ودي ع��ب��د ال��ل��ه ب��ن ع��ب��د العزيز،
أم�������س ،ذك������ر أن����ه����ا ت��ت��ع��ل��ق بتطورات
الوضع في اليمن.

محتج يمني يحيي جنديًا قرر االنضمام للثورة (محمد محيسن ــ أ ب)

ّ
ّ
البيت األبيض يحذر الرئيس اليمني ...وباريس تدعو إلى تنحيه
ك�����ان ال���ي���م���ن م���ح���ط ع�����دد م����ن املواقف
ال���ص���ادرة ع��ن دول غ��رب��ي��ة ،وال سيما
ّ
املفصلية أم��س ،وسط
بعد التحوالت
إع���ل��ان ع�����دد م����ن س����ف����راء ال���ي���م���ن حول
العالم دعمهم للثورة.
وأب��ل��غ��ت اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة الحكومة
ال��ي��م��ن��ي��ة ب�����أن ال���ع���ن���ف ال������ذي شهدته
ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ف��ي األي����ام األخيرة
ه��و أم���ر «غ��ي��ر م��ق��ب��ول» .وق���ال مساعد
مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون
األم���ن ،ب�ين رودس ،إن «م��ا يثير قلقنا
اآلن هو العنف الذي شهدناه في األيام
األخ����ي����رة» ،م��ض��ي��ف��ًا« :أب��ل��غ��ن��ا حكومة
ال��ي��م��ن أن ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ع��ن��ف غير
مقبول».
وحثت ال��س��ف��ارة األميركية مواطنيها
في اليمن على البقاء في منازلهم نظرًا
لعدم االستقرار في البالد.
من جهته ،أعلن االتحاد األوروب��ي أنه
سيراجع سياسته املتعلقة باليمن إذا
لم ُي َ
ضمن أمن املتظاهرين املعارضني

للرئيس علي عبد الله صالح .وأصدر
مجلس االتحاد األوروبي الذي عقد في
بروكسل أمس ،بيانًا أعرب فيه عن قلقه
الشديد حيال الوضع في اليمن وزيادة
العنف ،وأدان بشدة استخدام العنف
ض��د امل��ت��ظ��اه��ري��نّ ،م��ا أدى إل��ى سقوط
قتلى وجرحى .وحث قوات األمن على
االم���ت���ن���اع ع���ن اس���ت���خ���دام ال��ع ً��ن��ف ضد
املتظاهرين على ال��ف��ور ،ق��ائ�لا« :إذا لم
تضمن سالمة املتظاهرين ،فسيراجع
املجلس وال���دول األع��ض��اء سياساتهم
تجاه اليمن».
ك��ذل��ك ط��ال��ب البيان الحكومة وجميع
األط�����راف ب��ب��دء ح���وار ش��ام��ل ،م��ن دون
ت��أخ��ي��ر ل��ل��ت��وص��ل إل����ى ع��م��ل��ي��ة انتقال
سياسية منظمة ،م��ش��ددًا على أهمية
إجراء إصالحات سياسية واقتصادية
من أجل مستقبل اليمن.
أم����ا ف��رن��س��ا ،ف��ب��ات��ت أول دول����ة غربية
تطالب علنًا برحيل الرئيس اليمني،
بعدما أعلن وزير الخارجية الفرنسي

آالن ج���وب���ي���ه ف����ي خ���ت���ام اج���ت���م���اع مع
ن��ظ��رائ��ه األوروب���ي�ي�ن« :ي��ب��دو ال��ي��وم أنه
لم يعد من مفر لتنحي صالح» .وقال:
«ي��ت��ع�ين ال��ي��وم م��س��اع��دة ال��راغ��ب�ين في
الدفع قدمًا نحو حقوق اإلنسان وبناء
الديموقراطية .إن��ه أم��ر مهم بالنسبة
إل����ى ج��م��ي��ع ال������دول .ن���ق���ول ذل����ك لليمن

مجموعة كبيرة من السفراء
اليمنيين يعلنون االنضمام إلى
دعم الثوار
ح���ي���ث ال����وض����ع ي����ت����ده����ور» .وأضاف:
«ينبغي أن تأخذ السلطة الحاكمة هذا
األمر في الحسبان».
وأع����ل����ن وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة الفرنسي
أن ب���اري���س ت��ق��دم دع��م��ه��ا «ل��ك��ل الذين
يقاتلون م��ن أج��ل الديموقراطية» من
دون عنف ،منددًا بـ«األنظمة الفاسدة

وامل�����م�����ارس�����ة ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة وتولي
السلطة لفترات طويلة مزمنة».
ب������دوره ،ق����ال رئ��ي��س وزراء بريطانيا
ديفيد كاميرون إن بريطانيا «منزعجة
للغاية» بسبب األح����داث ال��ج��اري��ة في
اليمن ،و«ندعو كل بلد في هذه املنطقة
إلى تلبية تطلعات شعبه باإلصالح ال
بالقمع».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،وج���ه خ��م��س��ة سفراء
يمنيني في أوروبا رسالة إلى الرئيس
اليمني يطالبونه فيها باالستقالة ،كما
أعلن السفير اليمني في باريس خالد
األك����وع .وق���ال إن ال��س��ف��راء ف��ي باريس
وب���روك���س���ل وج��ن��ي��ف وب���رل�ي�ن ولندن،
إض��اف��ة إل���ى القنصل ف��ي فرانكفورت،
«وج���ه���وا رس��ال��ة إل���ى ص��ال��ح يطلبون
فيها االس��ت��ج��اب��ة إل��ى مطالب الشعب
واالستقالة لتفادي إراقة الدماء».
وأع���ل���ن س��ف��ي��را ال��ي��م��ن ف���ي م��ص��ر عبد
الولي الشميري ،وفي الجامعة العربية
عبد امل��ل��ك منصور «انضمامهما إلى

الثوار» ،بحسب دبلوماسي يمني في
ال��ع��اص��م��ة امل���ص���ري���ة ،م��وض��ح��ًا أنهما
«سيستمران في تمثيل الشعب اليمني
في مصر ولدى الجامعة العربية».
ك�����ذل�����ك ان�����ض�����م ال���س���ف���ي���ر ال���ي���م���ن���ي في
ال�����ري�����اض ،م��ح��م��د ع���ل���ي األح��������ول ،إلى
املتظاهرين ،وقال« :أعلن دعمي لثورة
الشباب والتغيير ف��ي اليمن» ،وتبعه
ال��س��ف��ي��ر ال��ي��م��ن��ي ل�����دى األردن ًشايع
محسن ،الذي نفا استقالته قائال« :أنا
ب��اق في منصبي ،فأنا ال أمثل النظام
في اليمن بل أمثل الدولة اليمنية» .أما
في س��وري��ا ،فقد أعلن السفير اليمني
ع���ب���د ال�����وه�����اب ط������واف اس���ت���ق���ال���ت���ه من
منصبه س��ف��ي��رًا ل��ب�لاده وم���ن عضوية
ال���ح���زب ال��ح��اك��م اح��ت��ج��اج��ًا ع��ل��ى قتل
املعتصمني.
في روسيا أيضًا ،أعلن السفير اليمني
محمد صالح الهاللي تأييده للثورة
السلمية للشباب.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

