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متعددة لمحاولة اغتيال ياسين سعيد نعمان
سيناريوات
ّ
مصالح متعارضة تلتقي
عند ضرورة التخلص من
نعمان

تزداد وتيرة االنفالت األمني في اليمن على نحو متسارع.
األمر لم يعد يقتصر على عمليات التفجير االنتحارية.
ال��وزراء أنفسهم باتوا أهدافًا مشروعة للقتل ،وحتى
السياسيون ،وآخرهم األم�ين العام للحزب االشتراكي
اليمني ياسني سعيد نعمان ،الذي ّ تعرض أول من أمس
ملحاولة اغتيال .فشل املحاولة جنب البالد منزلقًا أمنيًا

خطيرًا نظرًا إلى ثقل نعمان السياسي ودوره في املساعي
املبذولة للحفاظ على الوحدة ،باعتباره من أبناء الجنوب
ومن الرافضني لالنفصال .وهو ما يجعل املخاوف من تكرار
محاولة اغتياله ،أو اغتيال شخصيات أخرى ،مشروعة،
في ظل حديث البعض عن معايشة اليمن اليوم وضعًا
مشابهًا للظروف التي سبقت تفجر حرب 1994

محاولة االغتيال ما كانت
لتحصل لوال االنفالت
األمني المستشري

دعوات لضرورة
االسراع في
وضع حد
لالنفالت األمني
(خالد عبد الله
ـ رويترز)

اليمن :عودة تصفية الشخصيات الجنوبية؟
جمانة فرحات
قبل ي��وم�ين ،ت�ع��رض وزي��ر النقل اليمني،
واع ��د ب��اذي��ب ،إلط�ل�اق ن ��ار أث �ن��اء وج ��وده
داخ��ل سيارته في عدن فنجا من محاولة
االغ �ت �ي ��ال .رب ��ط ال �ب �ع��ض ب�ي�ن م ��ا ت�ع��رض
ل��ه وب�ين ال �ق��رار ال��ذي ات�خ��ذه قبل ال�ح��ادث
ب �س��اع��ات وال �ق��اض��ي ب�ف�س��خ ع �ق��د ت��أج�ي��ر
م�ي�ن��اء ع��دن ل�ش��رك��ة م��وان��ئ دب��ي العاملية،
ل�ك��ن م�ح��اول��ة االغ �ت �ي��ال ال �ت��ي ت �ع��رض لها
األم�ي�ن ال�ع��ام للحزب اليمني االش�ت��راك��ي،
ي��اس�ين سعيد نعمان ف��ي س��اع��ة متأخرة
م��ن ل �ي��ل أول م��ن أم� ��س ،أث � ��ارت ت �س��اؤالت
عما إذا كان مسلسل تصفية الشخصيات
امل �ن �ح��درة م��ن ج �ن��وب ال�ي�م��ن ق��د ع ��اد إل��ى
البالد من جديد ،في تكرار لسيناريو ما
بعد إعالن الوحدة عام .1991
ت�ف��اص�ي��ل م �ح��اول��ة اغ �ت �ي��ال ن�ع�م��ان تشير
ب��وض��وح إل��ى أن م��ن ي�ق��ف خ�ل��ف العملية
ي �ت �م �ت��ع ب �ث �ق��ة ك �ب �ي��رة ج �ع �ل �ت��ه ال ي�خ�ش��ى
اإلقدام على هذه الخطوة .وفي التفاصيل،
أن مجهولني يرتدون ّ
زي الشرطة اليمنية
استحدثوا نقطة عسكرية وأوقفوا سيارة
ن �ع �م��ان ،ف��وج��ئ ع�ل��ى أث��ره��ا األم�ي�ن ال�ع��ام
ل �ل �ح��زب االش � �ت ��راك ��ي ال �ي �م �ن��ي ب �م �ح��اول��ة
املسلحني اقتحام سيارته .لكنه حني شعر
ب��أن وراء ذل��ك كمينًا ،ق��اوم�ه��م وط�ل��ب من
س��ائ�ق��ه ال �ف ��رار ،ق�ب��ل أن ي�ط�ل��ق امل�س�ل�ح��ون
النار في محاولة إليقاف السيارة من دون
أن ينجحوا في ذلك.
وي � �ع� � ّ�د ن� �ع� �م ��ان م� ��ن أك � �ث ��ر ال �ش �خ �ص �ي��ات
ً
الجنوبية ق�ب��وال ف��ي ال�ش��ارع اليمني ،وال
يقتصر دوره داخل أحزاب اللقاء املشترك،
بل اختير ليكون من بني أبرز السياسيني
املكلفني ل�لإع��داد ل�ل�ح��وار ال��وط�ن��ي .ولعل
أهمية دوره ورمزيته اختصرته الكاتبة
اليمنية نبيلة الزبير ،على صفحتها على
م��وق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي «فايسبوك»
ب �ق��ول �ه��ا «إن ب � �ق ��اء ي ��اس �ي�ن ف� ��ي امل �ش �ه��د
ال �س �ي��اس��ي ،وف ��ي امل �ش �ت��رك (ت�ك�ت��ل أح ��زاب
امل � �ع� ��ارض� ��ة) وم � ��ن داخ � � ��ل ال �ع ��اص �م ��ة ه��و
ب�م�ث��اب��ة ال�ش�ع��رة ال �ت��ي ب�ق�ي��ت م��ن ال��وح��دة
ومن أمل استمرارها» .ولذلك ،فإن محاولة
اغتيال نعمان تحمل أكثر من دالل��ة ،وهو
ما جعل البعض يتريث في توجيه أصابع

االتهام نحو جهة محددة.
ع� �ض ��و امل� �ك� �ت ��ب ال� �س� �ي ��اس ��ي ف � ��ي ال� �ح ��زب
االشتراكي اليمني علي ال�ص��راري ،وضع
م � ��ا ت � �ع� ��رض ل � ��ه ن� �ع� �م ��ان ف � ��ي إط� � � ��ار ح ��ال
االن�ف�لات األمني القائم في ال�ب�لاد ،وال��ذي
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحالة االنقسام في
املؤسستني ّ األمنية والعسكرية.
وف�ي�م��ا ت�ح��ف��ظ ع�ل��ى ت��وج�ي��ه ات �ه��ام لطرف
دون آخ ��ر ب��ال��وق��وف وراء امل �ح��اول��ة ،أك��د
ال � �ص� ��راري ع �ل��ى ض � � ��رورة ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق ف��ي العملية .واع�ت�ب��ر ،ف��ي حديث
ل�ـ«األخ�ب��ار» ،أن بعض ال��دوائ��ر في النظام
السابق تدفع نحو االنفالت األمني ألنها
ت�ع�ت�ق��د أن ه� ��ذا ال ��وض ��ع ي �م �ك��ن أن ي�ت�ي��ح
لها تحقيق أهدافها إذا ما فشلت عملية
ال� �ت� �س ��وي ��ة .وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،ل� ��م ي�س�ت�ب�ع��د
ال�ص��راري أن يكون الهدف مما تعرض له

نعمان هو الضغط على الحزب االشتراكي
اليمني .وأوض��ح أن كثيرين ف��ي اليمن ال
ي� �ن� �ظ ��رون إل � ��ى دور ال � �ح ��زب االش� �ت ��راك ��ي
بارتياح ،وخصوصًا أن ال��دور الذي يقوم
به اآلن إيجابي ،ورأى أن بعض األطراف ال
يعجبها هذا الدور.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أوض ��ح ال �ب��اح��ث ال�ي�م�ن��ي عبد
الغني امل ��اوري ،ل�ـ«األخ�ب��ار» ،أن��ه «ك��ان من
امل �ت��وق��ع أن ت�ح �ص��ل ع �م �ل �ي��ات اس �ت �ه��داف
لشخضيات ب ��ارزة ،وم��ن بينها نعمان».
مع ذل��ك ،أب��دى تحفظًا حول تحديد هوية
ال �ف��اع��ل ألن� ��ه ع �ل��ى ح ��د ق ��ول ��ه «ش�خ�ص�ي��ة
نعمان بحد ذاتها تجعل أطرافًا عدة ذات
م�ص��ال��ح م�ت�ع��ارض��ة تلتقي ع�ن��د ض ��رورة
التخلص منه».
وتحدث املاوري عن فرضيتني رئيسيتني،
األول��ى تشير إل��ى وق��وف جماعة الرئيس

اليمني السابق علي عبد الله صالح وراء
الحادثة ،على اعتبار أن اغتيال نعمان كان
ً
كفيال بقلب املشهد السياسي رأس��ًا على
عقب ،ويؤدي إلى إحداث فوضى ،وعندها
«ق��د ت�ك��ون ال �ظ��روف مهيأة لظهور املنقذ
صالح» .ولفت إلى أن األخير ال يزال يملك
ال�ق��درة على تقديم نفسه بهذا ال��دور ،وال
سيما أن العديد م��ن مؤسسات ال��دول��ة ال
تزال خاضعة لسيطرة أقاربه ونفوذهم.
أم � � � ��ا ال � �ف � ��رض � �ي � ��ة ال� � �ث � ��ان� � �ي � ��ة ،ف �ت �ك �ت �س��ب
مشروعيتها م��ن أن اس�ت�ه��داف نعمان قد
يكون يهدف إل��ى تسريع فك االرت�ب��اط .إذ
إن قتل نعمان ،وحتى اغتيال شخصيات
جنوبية معروفة باعتدالها ،وانفتاحها
ع�ل��ى مختلف م�ك��ون��ات املجتمع اليمني،
م ��ن ش ��أن ��ه أن ي �ع ��زز م ��ن ت �ص �ل��ب م��واق��ف
ال��راف �ض�ي�ن ل�ل�إب �ق��اء ع �ل��ى ال ��وح ��دة .ول�ف��ت

خيارات هادي
يجمع املحللون اليمنيون على اعتبار أن الرئيس اليمني
ع �ب��د رب ��ه م �ن �ص��ور ه� ��ادي (ال � �ص� ��ورة) ،ي�م�ت�ل��ك خ �ي��ارات
م �ح��دودة للتعامل م��ع ال��وض��ع ال��راه��ن ف��ي ال�ي�م��ن .وي��رى
هؤالء أن هادي يعتمد على تكتيك
ال�ت�غ�ي�ي��ر ال �ت��دري �ج��ي ،وال ي��ري��د أن
ي �ق��دم ع �ل��ى ت�غ�ي�ي��ر ال � ��رؤوس على
نحو مباشر ،على غرار ما قام به
ال��رئ �ي��س امل �ص��ري م�ح�م��د م��رس��ي
في مصر .وهو ما سيؤدي إلى أن
ً
تأخذ عملية التغيير وقتًا طويال،
وخصوصًا أنه بدأ بعمليات تفكيك
الوحدات واأللوية التي تتبع لكل من
اللواء املنشق علي محسن األحمر،
ونجل صالح ،أحمد علي ،لجعلهما
قائدين محدودي الحركة.

ه��ذه االستراتيجية تبدو غير مفيدة ف��ي ظ��ل التطورات
األم�ن�ي��ة ال��راه�ن��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن�ه��ا ال تحسم األم ��ور في
ال �ب�ل�اد .وه ��و م��ا دف ��ع إل ��ى ب ��روز دع� ��وات ج��دي��دة تطالب
ه� � � � ��ادي ب ��ال � �ع � �م ��ل ع � �ل� ��ى ت ��وح� �ي ��د
ال�ج�ي��ش ف ��ورًا ت�ح��ت إم��رت��ه ،وإق��ال��ة
ً
ج �م �ي��ع ال � �ق ��ادة امل �ع��رق �ل�ي�ن ،ف �ض�لا
ع � ��ن ات� � �خ � ��اذ إج � � � � � ��راءات واض� �ح ��ة
وصريحة تشعر املواطن بالتغيير.
وب ��ال� �ت ��زام ��ن ،ت �ص��اع��دت ال ��دع ��وات
إل��ى إح ��داث ت�ع��دي��ل وزاري ف��وري،
ألن الحكومة الحالية مشلولة وال
يمكن أن تستمر على ه��ذه الحال،
وخصوصًا أن هذه الحكومة تلقى
على عاتقها مسؤولية إدارة الفترة
االنتقالية.

إل��ى أن ما يحصل من أح��داث في صنعاء
ان �ع �ك��اس��ه ف ��ي ال �ج �ن��وب وع � ��دن ت �ح��دي �دًا.
وأوض� � � � ��ح أن � � ��ه «ل � � ��و ض � � ��رب ش� �خ ��ص ف��ي
الجنوب ،فإن الجهات التي ستتهم عديدة،
ال �س �ل �ط��ة س �ت �ك��ون أح� ��د أط ��راف� �ه ��ا ول �ي��س
ال� �ط ��رف ال ��وح� �ي ��د .أم� ��ا أي ح ��ادث ��ة أم�ن�ي��ة
تسجل في الشمال ،فإن املتهم الوحيد في
ه��ذه الحالة ه��و دوائ��ر ف��ي السلطة» .وقد
استعاد اليمنيون سريعًا ،بعد حادثتي
ن �ع �م��ان وب ��اذي ��ب ،األح � ��داث ال �ت��ي م��ر بها
اليمن بعد الوحدة ،وتحديدًا الفترة التي
سبقت ان ��دالع ح��رب  ،1994حيث سجلت
فيها العديد من م�ح��اوالت االغتيال التي
تعرضت لها الشخصيات الجنوبية فاقت
ف��ي ع��دده��ا ال �ـ  ،25بينها م�ح��اول��ة اغتيال
وزي��ر ال�ع��دل ف��ي ذل��ك ال�ح�ين ،عبد ال��واس��ع
س �ل ��ام ،واألم� �ي ��ن ال � �ع ��ام ال� �س ��اب ��ق ل �ل �ح��زب
ً
االشتراكي علي صالح عباد مقبل ،فضال
عن شخصيات أخرى تمت تصفيتها.
ونبه املاوري إلى أن من يقف وراء محاولة
اغ �ت �ي��ال ن �ع �م��ان ق��د ي �ك��ون ي��ري��د أن ي��دف��ع
ال �ي �م �ن �ي�ين إل � ��ى ال �ت �ف �ك �ي��ر ب� �ه ��ذا االت� �ج ��اه،
ّ
بالرغم من عدم صحته .وذكر بأن النظام
ف��ي صنعاء خ�لال تلك ال�ف�ت��رة ك��ان يسهل
للجنوبيني ،ممن لديهم ثارات على خلفية
األحداث الدامية التي شهدها الجنوب عام
 ،1986بتصفية خصومهم ،ليسمح لنفسه
في نهاية املطاف بالتفرد بالسلطة .لكن
ال � �ص� ��راري ت �ح �ف��ظ ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ف��رض �ي��ة،
معتبرًا أن الوضع اآلن يختلف عن الوضع
ال � ��ذي ع��اش��ه ال �ي �م��ن ب �ع��د ال ��وح ��دة ،حيث
كانت هناك أزمة حقيقية بني طرفي الحكم
سهلت األح ��داث ال�ت��ي وق�ع��ت .وأوض��ح أن
اإلرادة السياسية للحكم اآلن ت�ق��ف ضد
ه ��ذا االن� �ف�ل�ات ،ل�ك�ن��ه ش ��دد ع �ل��ى ض ��رورة
اتخاذ خطوات كفيلة لوضع حد له.
وه��و م��ا أي��ده فيه امل ��اوري ،ال��ذي أك��د على
ض��رورة أن ي��درك عبد رب��ه منصور هادي
أن��ه ال��رئ�ي��س الفعلي ل�ل�ب�لاد ،الف�ت��ًا ال��ى أن
ه � ��ادي إذا ك� ��ان ال ي�م�ت�ل��ك األدوات ال�ت��ي
يحقق من خاللها التغيير وأهداف الثورة
ف��إن��ه ال قيمة ل��ه .وأوض ��ح أن��ه ال يمكن أن
يأتي رئيس ليعمل مع أشخاص كان حتى
وقت قريب يتلقى األوامر منهم عندما كان
يتولى منصب نائب الرئيس.

