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ـديدة

اتفاق يلوح في أفق األزمة اليمنية
صالح يوافق على التنحي وقوات نجله تقتل  20محتجًا
رغم التصعيد العسكري غير املسبوق الذي تظهر مالمحه عبر املواجهات الليلية املتكررة
باستمرار في العاصمة صنعاء بني قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس ،وبني قوى
الجيش املنشقة وأنصار الشيخ صادق األحمر ،إال أن اتفاقًا وشيكًا يلوح في أفق األزمة اليمنية
صنعاء ــ جمال جبران

املكلف حاليًا املالية والنفط ،نائب رئيس
الحكومة مكلفًا املالية واالقتصاد ،بينما
ي �ع�ين أس ��ام ��ة ال �ج��وي �ل��ي وزي � � �رًا ل �ل��دف��اع،
وعبد الرحمن ب��ن ي��زا وزي �رًا للنفط ،لكن
ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة ت��أج��ل ،ح�س��ب م��ا أعلن
جبريل امس.
وك��ان��ت ق �ن��وات ليبية محلية خ��اص��ة قد
أشارت الى أن إعالن الحكومة االنتقالية
«س�ي�ج��ري األح ��د (أم� ��س) وأن �ه��ا ستضم
 30ع �ض �وًا م��ن م�خ�ت�ل��ف م�ن��اط��ق ل�ي�ب�ي��ا».
وأض ��اف ��ت «ل�ي�ب�ي��ا ال� �ح ��رة» إن ال�ح�ك��وم��ة
ال� �ج ��دي ��دة «س �ت �ض��م ن � �س� � ً
�اء» .وق� ��د أع �ل��ن
امل �ج �ل��س االن �ت �ق��ال��ي امل�ن�ب�ث��ق ع��ن ال �ث��ورة
التي أطاحت معمر القذافي ،ال��ذي أقرته
ً
األم��م املتحدة ممثال للشعب الليبي في
الثاني من ايلول ،أنه ينوي قيادة البالد
طيلة ثمانية أشهر حتى انتخاب جمعية
تأسيسية وانتخابات عامة ف��ي مهلة ال
تتجاوز سنة.
لكن موفد األمم املتحدة ،يان مارتن ،أكد
أن م�ه�ل��ة األش �ه ��ر ال �ث �م��ان �ي��ة ل ��ن ت �ب��دأ إال
ع�ن��دم��ا ت�ع�ل��ن ال�س�ل�ط��ات ال �ج��دي��دة ،ال�ت��ي
أنها تسيطر حاليًا على  90في املئة من
األراضي« ،تحرير» البالد تمامًا.
من ناحية ثانية ،أعلنت وزارة الخارجية
اإليرانية في بيان لها أن إي��ران أصبحت
تعد املجلس الوطني االنتقالي في ليبيا
ً
«م�م�ث�لا س�ي��اس�ي��ًا» ل�ه��ذا ال�ب�ل��د ،وص��وت��ت
ل�ي�ح�ت��ل امل �ج �ل��س م�ق�ع��د ل�ي�ب�ي��ا ف ��ي األم ��م
املتحدة ،وأرسلت سفيرها ال��ى طرابلس
ليبدأ مهماته هذا األسبوع.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ،استقبل ال�ع�ش��رات في
م�ط��ار معيتيقة ال�ع�س�ك��ري ف��ي طرابلس
أم� � ��س ال � �ط � �ي ��اري ��ن ال �ل �ي �ب �ي�ي�ن ع� �ب ��د ال �ل��ه
صالحني وعلي الرابطي ،اللذين عادا الى
بالدهما بعد سبعة أشهر من وجودهما
ف��ي م��ال�ط��ا ال �ت��ي ف��را ال�ي�ه��ا بطائرتيهما
بعدما رفضا قصف مناطق متمردة في
بداية الثورة.
ال��ى ذل��ك ،ات�ه��م ق��ائ��د م�ي��دان��ي ف��ي «جيش
تحرير ليبيا» عناصر م��ن ح��رك��ة العدل
وامل � �س� ��اواة ال �س��ودان �ي��ة ب��اس �ت �خ��دام غ��از
ال� � �خ � ��ردل ض� ��د ال� � �ث � ��وار ال �ل �ي �ب �ي�ي�ن خ�ل�ال
اق�ت�ح��ام�ه��م م��دي �ن��ة زل ��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة .ون�ق�ل��ت
صحيفة «ق��وري�ن��ا ال �ج��دي��دة» ،أم ��س ،عن
ال�ق��ائ��د ال��ذي ل��م ت��ذك��ر اس�م��ه ،ق��ول��ه إن 30
ح��ال��ة إغ�م��اء ّ
سجلت ب�ين ص�ف��وف ال�ث��وار
خ�ل�ال االل�ش�ت�ب��اك��ات العنيفة ال�ت��ي ج��رت
ب �ي �ن �ه��م وب�ي��ن ك �ت��ائ��ب ال� �ق ��ذاف ��ي ل�ت�ح��ري��ر
م��دي�ن��ة زل ��ة  750ك�ي�ل��وم�ت�رًا ج �ن��وب ش��رق
العاصمة طرابلس.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

«أتحدث إليكم من العاصمة السياسية
ال��ري��اض» ،ع�ب��ارة قالها ال��رئ�ي��س علي
عبد الله صالح في خطاب أخير له ُبث
مباشرة من الرياض وكان موجهًا إلى
مؤتمر عقدته قبائل يمنية مناصرة له
في صنعاء .لم تكن العبارة زل��ة لسان
منه أو خطأ في صياغة الخطاب الذي
ً
ك��ان مكتوبًا ،ول��م يكن مرتجال كعادة
ال��رئ �ي��س ص��ال��ح ع�ن��دم��ا ي�ل�ق��ي خطابًا
ج�م��اه�ي��ري��ًا .ل��م ي��أب��ه ال��رج��ل امل�ق�ي��م في
ال��ري��اض منذ ح��زي��ران املاضي ملشاعر
م��واط�ن�ي��ه ال��ذي��ن ال ي�ش�ع��رون ب��ارت�ي��اح
كبير لكل م��ا يأتي م��ن اململكة ،وذه��ب
ُملغيًا عاصمتهم السياسية صنعاء.
هل تعمد ق��ول عبارته تلك كمن يقول
ل�ل�ي�م�ن�ي�ين ب �ص��راح��ة أن ال س �ل �ط��ة لي
عليكم ب�ع��د ال �ي��وم وأن ال �ح��ل سيكون
س�ع��ودي��ًا ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ش �ع��وره ب��أن
اململكة ق��د تخلت ع�ن��ه ،بعدما أعلنت
دعمها بقوة لتوقيع املبادرة الخليجية
التي حاول مرارًا التهرب من توقيعها
تحت مبررات شتى.
وك� � ��ان ق ��د س �ب��ق ه � ��ذا إع �ل ��ان «ج �م �ع��ة
ال��وف��اء للمملكة ال�س�ع��ودي��ة وللملك»،
احتضنها م�ي��دان السبعني ال��ذي كان
صالح يلقي خطاباته األسبوعية كل
جمعة منه .ارتفعت األعالم السعودية
إل��ى ج ��وار ص��ور امل�ل��ك ع�ب��د ال �ل��ه ،فيما
ت�ف��رغ خطيب الجمعة ل�ت�ع��داد أفضال
امل�م�ل�ك��ة ع�ل��ى ال�ي�م��ن وال�ي�م�ن�ي�ين وك��رم
م �ل �ك �ه��ا ال� � ��ذي ت �ك �ف��ل ب� �ع�ل�اج ال��رئ �ي��س
صالح ومرافقيه.
الحل سعودي إذًا ،قالها صالح ،وتأكد
ذل � ��ك م� �س ��اء ال �س �ب ��ت امل� ��اض� ��ي ،ع �ن��دم��ا
ص��در تصريح مل�س��ؤول س�ع��ودي رفيع
امل �س �ت ��وى ،م�ع�ل�ن��ًا أن «ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي� ّ�س
اليمني عبد ربه منصور هادي سيوقع
نيابة عن الرئيس علي عبد الله صالح
املبادرة الخليجية في غضون أسبوع».
وه��و ما يفسره إص��دار الرئيس صالح
ق � ��راره األخ� �ي ��ر ،ال� ��ذي ق �ض��ى ب�ت�ف��وي��ض
ن��ائ�ب��ه ل �ل �ح��وار م��ع امل �ع��ارض��ة اليمنية
وال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى امل � �ب� ��ادرة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة.
لكن م�ص��درًا إعالميًا ف��ي ح��زب املؤتمر
الشعبي ال�ع��ام الحاكم ،فضل ع��دم ذكر
اسمه ،قال لـ«األخبار» إن «قرار الرئيس
ً
ص ��ال ��ح ب �ت �ف��وي��ض ن ��ائ �ب ��ه ك � ��ان ش �ك�لا
إجرائيًا فقط من باب حفظ ماء الوجه،
ف��ال �ج �م �ي��ع ي� �ع ��رف أن � ��ه ل� ��م ت �ع ��د ه �ن��اك

سلطة لصالح منذ أن وصل إلى اململكة
ل� �ل� �ع�ل�اج ،ح �ت ��ى إن خ �ط ��اب ��ات ��ه ي �ج��ري
إعدادها في املطبخ امللكي وال يستطيع
تعديل حرف واحد ّفيها».
ق� � ��رار ال �ت �ف��وي��ض ع ��ق ��ب ع �ل �ي��ه امل �ج �ل��س
ال ��وط �ن ��ي ل� �ق ��وى ال � �ث� ��ورة ال �س �ل �م �ي��ة ف��ي
ب �ي��ان ج� ��اء ف �ي��ه أن ال� �ق ��رار ال �ج �م �ه��وري
الخاص بتفويض الرئيس للنائب عبد
رب ��ه م �ن �ص��ور ه� ��ادي ب ��إج ��راء ح� ��وار مع
أطراف املعارضة املوقعة ملبادرة مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ب �ش��أن ال��وض��ع في
ال�ي�م��ن «ه ��و ش ��أن داخ �ل��ي ل�ل�ج�ه��ة ال�ت��ي
تبنته وال �ت��ي أص ��درت ��ه ...م��ا ي�ع�ن��ي أن��ه
يعالج وض�ع��ًا داخليًا ألجنحة املؤتمر
والسلطة» .وهو رد فعل يأتي متماشيًا

المحتجون
يرفضون أي اتفاق
ينص على بقاء نجل صالح
في السلطة

مع رف��ض املعارضة من األس��اس لفكرة
الحوار مع السلطة ،ما يعني العودة إلى
املربع األول.
ل �ك��ن ب �ع��د م ��وق ��ف امل� �ع ��ارض ��ة ال ��واض ��ح
م��ن ف �ك��رة ال �ح ��وار ه ��ذه ،ب ��دا أن امل��وق��ف
ف��ي ال�ي�م��ن ل��م ي�ع��د يحتمل ال�ت��أج�ي��ل أو
التسويف ،وظهر هذا من خالل املوقف
األميركي ،بحسب املتحدثة باسم وزارة
الخارجية فيكتوريا نوالند ،التي أكدت
يوم الخميس املاضي «أن االتفاق ممكن،
وذل��ك بعد أي��ام من تفويض صالح إلى
ن��ائ �ب��ه ال �ت �ف ��اوض م ��ع امل �ع ��ارض ��ة لنقل
السلطة» ،وأنها تتوقع أن يجري توقيع
امل � �ب� ��ادرة خ�ل��ال أس � �ب ��وع .وه� ��و امل��وق��ف
ن�ف�س��ه ال ��ذي أع�ل�ن��ه االت �ح��اد األوروب � ��ي،
وقال بضرورة توقيع املبادرة في أسرع
وقت ممكن.
وم� ��ا ل �ب��ث أن أص � ��در ق� �ي ��ادي ف ��ي ح��زب
املؤتمر الشعبي العام الحاكم تصريحًا
ق��ال فيه إن توقيع امل�ب��ادرة سيكون في
خالل  15يومًا على أقصى تقدير .وقال

يمنيون يحتجون للمطالبة بتأجيل الدراسة في صنعاء (خالد عبد الله ــ رويترز)

سلطان البركاني إن هناك ح��وارًا جادًا
يجري مع أحزاب املعارضة حول تخلي
ال��رئ �ي��س ع ��ن ال�س�ل�ط��ة خ�ل�ال  15ي��وم��ًا،
وه ��و األم� ��ر ال� ��ذي ل��م ت��ؤك��ده امل �ع��ارض��ة
ال �ت��ي ت�ن�ف��ي ع �ل��ى ال� � ��دوام وج� ��ود ح ��وار
مباشر مع حزب املؤتمر الشعبي العام
الحاكم .لكن البركاني نفسه عاد ليقول
إن الرئيس صالح ل��ن يتنحى «إال بعد
إج ��راء االن�ت�خ��اب��ات امل�ب�ك��رة ،وذل��ك وفقًا
ل�ل��دس�ت��ور ال�ي�م�ن��ي ال� ��ذي ج ��اء ال��رئ�ي��س
ص��ال��ح ب �ن� ً
�اء ع�ل�ي��ه ،وب��ال �ت��ال��ي ال يمكن
نقض هذا الدستور ومخالفته تماشيًا
مع رغبة بعض األشخاص أو األحزاب».
وه� � ��و رأي ي �س �ي ��ر ف � ��ي ات � �ج � ��اه ال� �ق ��وى
امل �ت �ش��ددة ف ��ي امل��ؤت �م��ر ال �ش �ع �ب��ي ال �ع��ام
التي ترى أن تنحي الرئيس صالح قبل
إجراء االنتخابات خيانة ألعضاء حزب
امل��ؤت�م��ر الشعبي ال �ع��ام ال��ذي��ن اخ �ت��اروا
صالح رئيسًا لهم.
وي� ��أت� ��ي إص� � � ��رار امل� �ع ��ارض ��ة ع �ل ��ى ع ��دم
ال �ح��وار م��ع ال�س�ل�ط��ة ،أو االت �ف��اق معها
ح ��ول أي إج � � ��راءات ت �خ��ص ان �ت �خ��اب��ات
رئ��اس �ي��ة م �ب �ك��رة ،إال ق�ب��ل إع�ل�ان تنحي
الرئيس صالح ونقل صالحياته كاملة
ُ
ل�ن��ائ�ب��ه ،ح�ت��ى ال ت �س �ت �خ� َ�دم ص�لاح�ي��ات
الرئيس ونفوذه للتأثير على سالمة تلك
االنتخابات ووقوعها تحت أي تأثير،
وخ�ص��وص��ًا أن ق �ي��ادة ال �ق��وات املسلحة
وال �ج �ي��ش ال ت � ��زال ب �ي��د أب� �ن ��اء ال��رئ �ي��س
وأق� ��ارب� ��ه ،إض ��اف ��ة إل� ��ى أم � ��ور إش�ك��ال�ي��ة
أخرى تتعلق بضرورة تصحيح جداول
ال �ن��اخ �ب�ي�ن وت ��أل �ي ��ف ل �ج �ن��ة ان �ت �خ��اب��ات
ج��دي��دة م�ح��اي��دة ال ت �ك��ون واق �ع��ة تحت
تأثير القصر ال�ج�م�ه��وري ،بما يضمن
نزاهتها .وك��ذل��ك ض��رورة إع��ادة هيكلة
الجيش ،وهو ما رفضه الجناح املتشدد
في حزب املؤتمر ،الذي يصر على تأجيل
هذا اإلجراء إلى ما بعد االنتخابات.
ل�ك��ن م��ع ذل��ك ت�ب��دو عقبة أخ ��رى واق�ف��ة،
أم��ا تنفيذ ه��ذا االن �ت �ق��ال ،وذل ��ك ب��إع�لان
الرئيس علي عبد الله صالح أن��ه يجب
أن يكون نجله أحمد وهو قائد الحرس
ً
الجمهوري مشموال في أي اتفاق قادم
مع املعارضة ،وأن يكون ضمن تشكيلة
الحكومة املقبلة .وهو األمر الذي ترفضه
القوى الشبابية في ثورة التغيير جملة
ً
وت� �ف� �ص� �ي�ل�ا ،ح� �ي ��ث ق � ��ال م � � ��راد ص ��ال ��ح،
أح��د ال�ق�ي��ادي�ين ال�ن��اش�ط�ين ف��ي «س��اح��ة
التغيير» ،ل�ـ«األخ�ب��ار» إن «ه��ذه الثورة
الشبابية في األساس لم تقم إال لتغيير
البنية الكاملة للنظام القائم ،ول��م تقم
ض� ��د أش � �خ� ��اص ب �ع �ي �ن �ه ��م» .وأض � � ��اف:
«ب�ق��اء نجل الرئيس ف��ي السلطة ضمن
أي ات�ف��اق م��ع ق��وى املعارضة ه��و أم��ر ال
يعني الشباب من قريب أو من بعيد ،بل
ويتنافى مع مبدأ عدم التفاوض الذي ال
تقره الثورة».
وذه � � ��ب ص ��ال ��ح ل� �ل� �ق ��ول إن ال� �ت� �ن ��ازالت
التي ظهرت فجأة من القيادي سلطان
ال�ب��رك��ان��ي ل��م تكن س��وى م�ح��اول��ة لكبح
ج� �م ��اح ال �ت �ص �ع �ي��د ال � �ث� ��وري ال� � ��ذي ب��دأ
أم��س م��ن خ�لال املسيرة املليونية التي
خرجت إل��ى ش��وراع العاصمة صنعاء،
والتي أعلن أنها للمرة األول��ى ستعمل
على اقتحام الخطوط ال�ح�م��راء املمثلة
ب��ال �ش��ارع ال��رئ �ي �س��ي ال � ��ذي ي �ف �ص��ل بني
املنطقة التي تسيطر عليها ق��وات نجل
ال��رئ �ي��س ع �ل��ي ص ��ال ��ح ،وامل �ن �ط �ق��ة ال�ت��ي
تسيطر عليها قوات اللواء علي محسن
األح� �م ��ر .أم� ��ر ل ��م ي�س�ت�ط��ع ن �ج��ل ص��ال��ح
ت �ح �م �ل��ه ،ف ��أوع ��ز إل ��ى ال �ب�لاط �ج��ة ال��ذي��ن
اع� �ت ��اد االع �ت �م ��اد ع�ل�ي�ه��م ف ��ي م�ه��اج�م��ة
املحتجني املطالبني بالتغيير الهجوم
على املعتصمني.
وع�ل��ى األث ��ر ،ت�ح��ول م�ك��ان امل�س�ي��رة إل��ى
س��اح��ة الص �ط �ي��اد امل�ح�ت�ج�ين ف�ق�ت��ل 20
شخصًا ع�ل��ى األق ��ل ،فيما أص�ي��ب م��ا ال
يقل ع��ن  20نتيجة إط�ل�اق ق��وات األم��ن
وم �س �ل �ح�ين ال� ��رص� ��اص ال� �ح ��ي وق �ن��اب��ل
الغاز.

عربيات
دوليات
خبراء أميركيون في حلبجة
ملعالجة قنبلتني كيميائيتني
وصلت إلى قضاء حلبجة في
محافظة السليمانية بإقليم
كردستان العراق ،أمس ،قوة
أميركية ـ ـ ـ عراقية مشتركة
تضم خبراء بأسلحة الدمار
الشامل على منت  3مروحيات
أميركية ملعاينة ومعالجة
قنبلتني كيميائيتني غير
منفجرتني عثر عليهما في
مكانني مختلفني في املنطقة
األسبوع املاضي.
وقال مصدر كردي محلي ّإن
«القوة حضرت برفقة خبير
أميركي باألسلحة الكيميائية،
ُ
وقد ط ِّوقت املنطقة التي عثر
فيها على إحدى هاتني القنبلتني
اللتني سببت إفرازاتها إصابة
ما بني  3ـ ـ ـ  8مدنيني بجروح».
(يو بي آي)

الحكومة العراقية تسعى
الحتواء مقتل زوار شيعة
سعت الحكومة العراقية ،أول من
أمس ،إلى تهدئة التوترات بسبب
مقتل  22شخصًا غالبيتهم
من الزوار الشيعة في محافظة
األنبار السنية بعقد اجتماعات
مع زعماء العشائر واإلفراج عن
رجال يشتبه في أنهم نفذوا
الهجوم.
وأرسل رئيس الوزراء العراقي
نوري املالكي وفدًا رفيع املستوى
بقيادة وزير الدفاع مسعود

الدليمي الذي له أصول في األنبار
لالجتماع مع الزعماء املحليني
قبل أن يتوجهوا جميعًا إلى
محافظة كربالء للمشاركة في
تشييع الضحايا.
كذلك أطلقت السلطات سراح
أربعة من املشتبه بهم في تنفيذ
الهجوم لنقص األدلة .وقال نائب
رئيس الوزراء العراقي ،صالح
املطلك (الصورة) إنه ُ
سي َ
فرج عن
األربعة اآلخرين قريبًا.
(رويترز)

طه يطالب بتنظيف
النيل األزرق من الخونة
طالب النائب األول للرئيس
السوداني ،علي عثمان محمد
طه ،القوات املسلحة بالتوسع في
العمليات العسكرية في والية
النيل األزرق لحسم ما وصفه
بالتمرد والخيانة .وخاطب القوات
ً
املسلحة بالدمازين ،قائال« :يا
جند الله ،نقول لكم انطلقوا إلى
مهماتكم املقدسة؛ فواجبكم
الوطني دحر العدو وتنظيف
الوالية من الخونة» .وأضاف« :أي
يد تسعى إلى أن تفصل هذه
املنطقة عن السودان يجب أن
تقطع».
(أ ب)

