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الجيش ينقلب على صالح :التوريث أطـ
جاءت االستقاالت التي أعلنها أمس كبار الضباط في الجيش اليمني،
وعلى رأسهم علي محسن األحمر املنافس األول على منصب الرئاسة ،تتويجًا ملسيرة من
االنقسامات التي ضربت هذه املؤسسة في السنوات األخيرة ،بعدما حاول صالح تحويلها إلى
شركة تتقاسم فروعها أفراد العائلة

منشق عن الجيش يشارك في الثورة (محمد محيسن ــ أ ب)

بورتريه

ف��ي أي�ل��ول  ،2004أج��رت إح��دى املحطات
التلفزيونية الخليجية ال�خ��اص��ة حوارًا
مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
روى ف �ي��ه «ق �ص ��ة ح� �ي ��ات ��ه» .ك ��ان ��ت ّ
املرة
األول ��ى ال�ت��ي ي�ت�ح��دث فيها ع��ن تفاصيل
خاصة بأسرته وهواياته التي يمارسها
وقت الفراغ .قال إنه عاشق لركوب الخيل
ولعب البلياردو والبولينغ .وكان صادمًا
أن ي��أت��ي ه��ذا ال�ك�لام م��ن ع�س�ك��ري ،قبلي،
يحكم بلدًا من أكثر البلدان فقرًا في العالم.
لكن ظهر الحقًا أن ه��ذا «ال�ك�لام الجديد»
إنما يأتي معبرًا الفتتاح حياة حداثية
منفتحة على األس��رة ،وعتبة مغايرة في
ُ
الجيش اليمني ع�م��اده��ا األبناء.
ط��ري��ق ُ
س��أل�ت��ه امل �ح��اورة عنهم وك�ي��ف أصبحوا
ممسكني بمناصب أمنية س�ي��ادي��ة عليا
وهم في هذه السن الصغيرة ،فأجاب بال
تردد« :أنا ال أثق على مستقبل البالد إال
معهم».
ع �ل��ى ال� �ف ��ور ظ� �ه ��رت ه� ��ذه ال� �ع� �ب ��ارة أنها
ال�ب��رن��ام��ج ال �ح ��واري .إن�ه��ا ال��رس��ال��ة التي
ّ
ي��ود ال��رئ�ي��س إيصالها إل��ى امل�ق��رب�ين منه
قبل غيرهم ،أن األي��ام املقبلة ه��ي ألحمد
نجله ،ويحيى وطارق وعمار ،أوالد أخيه
الشقيق محمد عبد الله صالح.
ج ��اء ذل ��ك ال �ت �ص��ري��ح ب�م�ث��اب��ة ت �ن� ّ�ص� ُ�ل من
جهة الرئيس اليمني التفاق كان قد أبرم
ب�ي�ن��ه ،ب�ع��د ع ��ام م��ن وص��ول��ه إل ��ى الحكم،
وب�ي��ن أق � � ��ارب ل ��ه م ��ن «س� �ن� �ح ��ان» مسقط
رأس ��ه ،ك��ان��وا يمسكون حينها بمفاصل
الجيش وكان لهم فضل كبير في إخراجه
ساملًا من محنة انقالب الناصريني عليه
«حديث
في بداية حكمه .ووفقًا لصحيفة
ّ
املدينة» ،فإن ذلك االتفاق ّ
نص على تولي
علي محسن األحمر ،القائد الحالي للفرقة
األول � ��ى امل ��درع ��ة ،رأس ال�س�ل�ط��ة ف��ي حال
ح ��دوث أي ع ��ارض ل�ص��ال��ح ،م��ن ع�ج��ز أو
ّ
التنحي .كذلك
وفاة أو في حال رغبته في ّ
أورد االتفاق تأكيدًا أن املوقعني عليه من
ك�ب��ار ق��ادة ال�ج�ي��ش ،ه��م األس ��رة الحاكمة
في اليمن ،ولكل واحد منهم نسبة معينة
تضمنت الوثيقة بندًا
في السلطة .كذلك
ّ
ي�ن��ص ع�ل��ى ع��دم ج ��واز ت��ول��ي األب �ن��اء ّأيًا
م��ن م��واق��ع الصف األول ،عسكريًا ك��ان أو
م��دن �ي��ًاُ ،
وي�ك�ت�ف��ى ب��دع�م�ه��م م��ادي��ًا للقيام
بأنشطة تجارية وتكوين رؤوس أموال.
ب�ق��ي ص��ال��ح محترمًا ل�ه��ذا االت �ف��اق حتى
وق��ت ق��ري��ب م��ن ع ��ودة أح�م��د إل��ى الوطن،
بعد فترة اغ�ت��راب دراس�ي��ة م��ا ب�ين األردن
وأميركا ،لم يظهر ّخاللها أي قدرات الفتة
تقول إن بإمكانه تولي مناصب عليا .ومع
أحمد ع��اد أب�ن��اء األخ ال��راح��ل محمد عبد

ّ
ّ
علي محسن األحمر ...حليف األصوليني و«صديق» اليساريني

ّ
مثل الظهور التلفزيوني أمس لعلي محسن
األحمر ،األخ غير الشقيق للرئيس اليمني،
ً
استثناء في
وإعالن انضمامه إلى الثورة،
تاريخ رجل لطاملا عرف بزهده في الظهور
اإلع�ل�ام ��ي ،ك��أن�م��ا ق�ط��ع ع �ه �دًا ع�ل��ى نفسه
باتخاذ موقف سلبي من الصورة .لهذا ال
تجد له حضورًا الفتًا على الشاشة يوازي
أهميته الفعلية ف��ي ب�ل��د يمسك الرئيس
علي عبد الله صالح بطرف ُ
ويمسك هو
بالطرف الثاني .لم ُيسمع له صوت يخرج
من إذاعة أو ُيشاهد ُمستضافًا في برنامج
ت�ل�ف��زي��ون��ي ،ك��أن�م��ا ت ��رك ك��ل ه ��ذا للرئيس

ون�ج�ل��ه أح �م��د ع �ل��ي ،ل�ي�ت�ف��رغ ه��و لترتيب
وض �ع��ه ج �ي �دًا ت��رق �ب��ًا ل �ح ��دوث م ��ا ينتظر
ّ
وقوعه منذ وقت بعيد .ويعد علي محسن
األحمر صارمًا إلى درج��ة قد تبدو غريبة
ّ
ع�ل��ى رج��ل قبلي يعتمد ع�ل��ى لعبة الشد
واإلرخاء وسيلة لكسب تحالفات جديدة.
نشأ في ّ
جو عقائدي سلفي جعله متشددًا
ف��ي م��واق �ف��ه وص��ارم��ًا ف��ي ق ��رارات ��ه .شارك
في حروب املناطق الوسطى في منتصف
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،م ��دف ��وع ��ًا ب �ه ��اج ��س منع
ّ
وص ��ول امل ��د ال�ش�ي��وع��ي م��ن ال �ج �ن��وب إلى
شمال اليمن.

ّ
تأهل في الكلية الحربية بغية الحصول
على رتبة عسكرية تمنحه رئاسة الفرقة
األول��ى امل��درع��ة وق�ي��ادة املنطقة الشمالية
الغربية (صعدة) .شارك بفعالية في إنقاذ
ح �ك��م ال��رئ �ي��س ع �ل��ي ع �ب��د ال �ل��ه ص��ال��ح في
بداية عهده ،مجهضًا حركة انقالبية كانت
ّ
السري وقتها،
على يد التنظيم الناصري
ما جعل الرئيس اليمني يحتفظ له بهذا
الجميل.
ّ
وي� �ع ��د ع �ل��ي م �ح �س��ن األح� �م ��ر دع ��ام ��ة من
دعائم الحروب اليمنية الست في صعدة
ض��د ج�م��اع��ة ح�س�ين ب��در ال��دي��ن الحوثي،

إذ ي�م�ت�ل��ك ع��دائ �ي��ة ش��دي��دة ض��د أصحاب
امل��ذه��ب ال�ش�ي�ع��ي ،وه ��و م��ا ب ��رر الشراسة
التي واجه بها في تلك الحروب ،إلى درجة
وق��وف��ه ض��د ال�ت��وص��ل إل��ى ح��ل سلمي في
تلك امل�ع��ارك ،التي ُو ّرط فيها بغية إخالء
الطريق أمام أحمد علي ،نجل الرئيس.
شارك بفعالية في حسم حرب صيف 1994
ضد القوات الجنوبية عن طريق توظيفه
ل�ل�ج�ه��ادي�ين ال��ذي��ن ع ��ادوا إل��ى ال�ي�م��ن عام
 ،1990ق �ب��ل أن ت �ح �ت��وي �ه��م ال �س �ل �ط��ة في
الشمال ويكون لعلي محسن نصيب كبير
منهم.

دور جعله يبدو في موقع الحليف األول
لألصوليني في اليمن ،ضاعفه مصاهرته
للزعيم الديني الجنوبي ط��ارق الفضلي،
ورقته الرابحة في تحريك اللعبة جيدًا في
س�ي��اق ال �ح��راك ال�ج�ن��وب��ي وتوجيهها في
ال��زواي��ا التي يريد التضييق عبرها على
الرئيس صالح.
وي� �ب ��دو ع �ل��ي م �ح �س��ن األح� �م ��ر ال� �ي ��وم من
أب��رز القادة املرتبطني بجنودهم بشكل ال
ي�ب��دو ظ��اه�رًا ف��ي جبهات عسكرية أخرى
في الجيش اليمني ،وذلك بسبب ارتباطه
امل�ك��ان��ي ب�ه��م وح �ض��وره امل�س�ت�م��ر بينهم،

