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الديكتاتوريات العربـ
ّ
ّ
رئيس اليمن يصعد في عدن ...وآل األحمر يتخلون عنه

يبدو أنه لم يعد لدى
الرئيس علي عبد الله
صالح من ينصحه ،بعدما
اختار اللجوء إلى تصعيد
غير محسوب الكلفة في
عدن ،عقب موافقته على
استخدام العنف بطريقة
غير مسبوقةّ ،
مسببًا إراقة
املزيد من الدماء ،في وقت
بدأ فيه مشايخ آل األحمر
يبتعدون عنه تدريجًا
صنعاء ــ األخبار
ه��ل ف��رغ��ت ج�ع�ب��ة ال �ح��اوي ت�م��ام��ًا فلم
ي �ع��د ق � � ��ادرًا ع �ل��ى ت ��روي ��ض الثعابني
ال �ت��ي ب �ق��ي ح��اك �م��ًا ل �ه��ا وراق� �ص ��ًا فوق
رؤوس � �ه� ��ا م �ن ��ذ  33ع� ��ام� ��ًا .م� ��ا يفعله
الرئيس اليمني ،علي عبد الله صالح،
ع �ل��ى األرض ي��ؤك��د ح�ق�ي�ق��ة ف� ��راغ تلك
الجعبة ،ما يدفعه إلى إعادة استخدام
أوراق قديمة ومستهلكة ،أهمها ورقة
امل �ن��اط �ق �ي��ة وت �ف��ري��ق ال �ص �ف ��وف ،التي
أب�ع��دت أه��داف�ه��ا السابقة م��ن انفصال
وف��ك ارت �ب��اط .وظ�ه��رت ف��ي ه��ذا الوقت
ج �م��اع��ات أخ � ��رى ب� ��دا ك��أن �ه��ا نهضت
م ��ن اس �ت �ك��ان �ت �ه��ا ال� �ت ��ي أع �ق �ب��ت حرب
 ،1994بعدما سمعت أن هناك حركات
احتجاجية على طول البالد وعرضها
واجتمعت أخيرًا على هدف واحد هو
إسقاط نظام صالح.
ت� �ص ��رف ��ات ال� �ن� �ظ ��ام ال �ي �م �ن��ي تحيلنا
ب��ال �ض��رورة ع�ل��ى ن�ف��س األج � ��واء التي
عاشتها عدن قبيل حرب صيف .1994
األف �ع��ال نفسها ت�ت�ك��رر م��ن محاصرة

امل��دي�ن��ة ،وإي�ق��اف طبع الصحف ومنع
الصحافيني من ال��دخ��ول ،وخلق حالة
توتر كثيفة في مدينة ال يحمل أهلها
السالح.
ْ
لكن هناك فارق كبير بني  1994و،2011
ّ
حيث كان صالح هناك مدعمًا بجيش
م ��ن ال �ق �ب��ائ��ل ال� �ت ��ي ت � ��رك ل �ه��ا املدينة
م� �ف� �ت ��وح ��ة وم� �س� �ت� �ب ��اح ��ة ل �ن �ه ��ب غير
م �س �ب��وق .ال �ي��وم ت�غ� ّ�ي��ر األم ��ر وصارت
ال�ق�ب��ائ��ل أو أرك��ان �ه��ا امل �ه� ّ�م��ة ،املتمثلة
ب�ح��اش��د وب�ك�ي��ل ،ف��ي ص��ف الجماهير
املطالبة بإسقاط النظام.
ّ
وت� �م ��ث ��ل ه � ��ذا ال � �خ� ��ذالن ال �ك �ب �ي��ر الذي
يتعرض ل��ه صالح بعد تقديم الشيخ
ح �س�ي�ن األح� �م ��ر اس �ت �ق��ال �ت��ه م ��ن حزب
املؤتمر الشعبي العام الحاكم ،وإعالنه
في تجمع احتجاجي كبير في مدينة
ع� � �م � ��ران أول م � ��ن أم � � ��س استقالته،
وان �ض �م��ام ق �ب��ائ��ل ح��اش��د وب �ك �ي��ل إلى
صف الجماهير املطالبة بإسقاط نظام
الرئيس صالح.
وج ��اء ه��ذا ال�ت�ط��ور غ ��داة إع�ل�ان نائب
رئ�ي��س م�ج� ّل��س ال �ن��واب ال�ش�ي��خ حمير
األح � �م� ��ر ،أن ح� � ّ�راس� ��ه أل � �ق� ��وا القبض
ع�ل��ى ع�ن��اص��ر ت��اب�ع�ين ل�لأم��ن القومي
داخ��ل سيارة ،وهم يحملون مجموعة
خرائط تفصيلية توضح مواقع ملنازل
قادة في املعارضة ،بينها منزل شقيقه
الشيخ حميد.
ول ��م ي �ك��ن ح�م�ي��ر األح �م ��ر ل�ي�ع�ل��ن هذه
ال �ت �ف��اص �ي��ل ّ ،إال ب �ع��دم��ا أع �ل �ن��ت وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة أن ط ��واق ��م ح ��راس ��ة حميد
األحمر هاجمت مواطنني في سيارة ما
أدى إلى مقتل امرأة .عند هذه النقطة،
اخ� �ت ��ار ح �م �ي��ر ن �ق��ل ال� �ك ��رة إل� ��ى ملعب
ال��رئ�ي��س ص��ال��ح ،وه��و م��ا أك��د اكتمال
شرخ جديد بني حمير والرئيس ،الذي
ح ��اول االت �ص��ال ب ��ه ،ل�ك��ن األول رفض
استقبال املكاملة ما اضطر صالح إلى
االت�ص��ال بشيخ مشايخ قبيلة حاشد
وع � �ض� ��و م �ج �ل ��س ال � � �ش� � ��ورى ،صادق

األحمر ،آخر األوراق الباقية له من بيت
األحمر بعد ابتعادهم عنه واحدًا بعد
اآلخر.
وه� �ن ��ا ،ف ��ي و ّس� ��ط ك ��ل ه� ��ذه الخسائر
امل�ت�ت��ال�ي��ة ،ت��دخ��ل م��رك��ز إدارة األزمات
امل�س�ت�ح��دث ف��ي ج �ه��از األم ��ن القومي،
بغرض كسب مساحة تسمح له باللعب

السلطات اليمنية تسعى
إلى إحداث شرخ بين الشمال
والجنوب
بحرية ب ��األوراق املتاحة ،حيث سعى
إلى جلب عناصر من العاصمة صنعاء
إل� ��ى ع� ��دن م�ه� ّ�م�ت�ه��م اخ� �ت ��راق صفوف
ال �ت �ظ��اه��رات االح �ت �ج��اج �ي��ة السلمية،
ّ
ُم��دع �م�ين ب��أع�ل�ام ان�ف�ص��ال�ي��ة وملكية،
طبعت في دائرة التوجيه املعنوي في
صنعاء التابعة للقوات املسلحة ،بهدف

التشويش على تماسك تلك التحركات
ال�س�ل�م�ي��ة م ��ن ج �ه��ة ،ووض �ع �ه��ا تحت
مرمى ن�ي��ران ق��وات األم��ن التي ستجد
ف��ي ال �ش �ع��ارات االن�ف�ص��ال�ي��ة م �ب� ّ�ررًا ملا
ستقوم به ،من جهة ثانية.
وأك��د الناشط الحقوقي ،عمرو جمال،
ح��رص ق��ادة ال�ت�ظ��اه��رات السلمية في
ّ
ع � ��دن ع �ل��ى ت �ن �ق �ي��ة ص �ف��وف �ه��م م ��ن أي
ع �ن��اص��ر م �ن��دس��ة ،ن �ظ �رًا إل ��ى أن ��ه «من
خ�لال ّ
تجمعنا ككتل واح��دة نستطيع
تلك العناصر الغريبة
بسهولة تمييز ّ
وإبعادها» .غير أن هذا لم يكن كافيًا،
ّ
ّ
على ما يبدو ،لحماية الفعاليات من أي
هجوم مباغت من جانب قوات األمن.
وظ�ه��ر جليًا أن ال �ق��وات األم�ن�ي��ة كانت
م �ع� ّ�ب��أة ب��ات �ج��اه خ �ي��ار وح �ي��د ال ثاني
ل��ه؛ اإلف� ��راط ف��ي اس�ت�خ��دام ال�ع�ن��ف بما
ُيحدث أكبر قدر ممكن من الخسائر في
األرواح .ويمكن السلطة أن تحرز أكثر
من مكسب من خالل فعلها هذا ،أهمها
إع��ادة إح��داث ال�ش��رخ ال��ذي ك��ان قائمًا

من التظاهرات املطالبة برحيل صالح في عدن (رويترز)

بني أهل املناطق الجنوبية منذ ،2007
وسكان الشمال بسبب انطالق حركات
احتجاجية في الجنوب ،مقابل سكون
امل�ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة وع ��دم ق�ي��ام أهلها
ّ
بأي تحرك احتجاجي ضد السلطة ،ما
جعل املنطقتني الشمالية والجنوبية
ت �ع �ي �ش��ان ف� ��ي ج ��زي ��رت�ي�ن معزولتني
بعضهما ع��ن ب �ع��ض .وت �ح��ول صمت
الشماليني محط استنكار م��ن جانب
سكان املناطق الجنوبية ،قبل أن تذهب
ه��ذه العزلة أدراج ال��ري��اح م��ع انطالقة
ال� �ث ��ورة ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �ش �م��ال �ي��ة ،وما
تالها من انتقال إل��ى املناطق األخرى
م� ّ
�وح��دة خلف شعار واح��د من صعدة
ح�ت��ى امل�ك�لا ص�ي��غ ف��ي ع �ب��ارة :الشعب
يريد إسقاط نظام صالح.
نظام وج��د نفسه مرغمًا على التحكم
ثانية في أوراق اللعبة؛ من خالل إعادة
ذل��ك ال�ش��رخ النفسي ب�ين أه��ل املناطق
ال �ج �ن��وب �ي��ة ،وإخ ��وان� �ه ��م ف ��ي املناطق
األخرى.
ووف� �ق ��ًا ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل � �ت� ��واف� ��رة ،كان
االقتراح املقدم من مركز إدارة األزمات
ف� ��ي ج � �ه ��از األم � � ��ن ال � �ق� ��وم� ��ي ،تكثيف
اس � �ت � �خ� ��دام ال� �ع� �ن ��ف ض � ��د املواطنني
املحتجني في مدينة عدن يوم الجمعة،
وإح��داث أكبر قدر ممكن من الخسائر
في األرواح ،وذلك عن طريق استخدام
م �خ �ت �ل��ف أن � � ��واع األس� �ل� �ح ��ة وبهجوم
مشترك من جانب قوات األمن املركزي
التابعة لنجل شقيق ال��رئ�ي��س يحيى
م �ح �م��د ص � ��ال � ��ح ،وال� � �ح � ��رس الخاص
وال� �ح ��رس ال �ج �م �ه��وري ال �ت��اب��ع لنجل
ال ��رئ� �ي ��س أح � �م ��د ع � �ل ��ي ،م� ��ا أدى إلى
سقوط  9قتلى ونحو  25مصابًا منذ
ي��وم الجمعة ،فيما لم يسقط أي قتيل
ف��ي املحافظات الشمالية ،رغ��م خروج
تحركات احتجاجية مليونية.
لكن يبدو أن اللعبة التي أرادها صالح
أن تجري وفق مخطط محدد قد حادت
عن مسارها.

ّ
حاكم صنعاء يتوعد بالقتال «حتى آخر نقطة دم»
تواصلت التظاهرات املناوئة للنظام
ال �ي �م �ن ��ي ف � ��ي ع� � ��دد م � ��ن املحافظات،
اس � �ت � �ع� ��دادًا ل� �ي ��وم غ �ض ��ب ش ��ام ��ل غدًا
ال �ث�ل�اث��اء ،ف�ي�م��ا ات �ه��م ال �ح��زب الحاكم
ال �ن��واب ال��ذي��ن ق��دم��وا اس�ت�ق��االت�ه��م من
املؤتمر الشعبي العام بـ«االنتهازيني».
وج��دد معارضو الرئيس اليمني علي
ع�ب��د ال�ل��ه ص��ال��ح ،م�م��ن ت�ظ��اه��روا أمام
ج��ام �ع��ة ص� �ن� �ع ��اء أم� � ��س ،مطالبتهم
ل� ��ه ب��ال �ت �ن �ح��ي ع� ��ن ال� �س� �ل� �ط ��ة .وحمل
املتظاهرون الفتات مناهضة للحكومة،
ّ
وغنوا من أجل التغيير في بلد يعاني
ال�ف�ق��ر امل��دق��ع وال�ب�ط��ال��ة ،فيما تحولت
س ��اح ��ة «ال � �ت � �ح ��ري ��ر» ،ح �ي ��ث يعتصم
املحتجون ،إلى متحف مفتوح للزوار.
وان� �ت� �ش ��رت الف � �ت� ��ات وص� � ��ور ورسوم
تسخر من النظام اليمني ومن صالح،
وال ت �خ �ل��و أي� �ض ��ًا م ��ن ال �س �خ��ري��ة من
النظامني التونسي وامل�ص��ري اللذين
سقطا في انتفاضتني شعبيتني.
وعرض املعتصمون صورًا لقادة عرب
كتب فوقها «املنتخب العربي القادم»،
ف��ي إش� ��ارة إل ��ى إم �ك��ان س �ق��وط أنظمة
عربية أخ ��رى .وق��ال أح��د املعتمصني،
يدعى أحمد الشميري« ،أنا متخرج في
جامعة صنعاء منذ نحو سنتني ،ولم

أجد أي وظيفة ،رغم أن من تخرجوا من
ب�ع��دي ول��دي�ه��م وس��اط��ة ومحسوبية،
هم اآلن في مواقع مهمة».
وف��ي منطقة م �ج��اورة ،ح�ي��ث يعتصم
م� � ّ
�ؤي� ��دون ل �ل��رئ �ي��س ال �ي �م �ن��ي ،تنتشر
ال �ش �ع ��ارات ال��داع �ي��ة إل ��ى ح �ف��ظ األمن
واالستقرار ،وتعرض منتجات يدوية
وزخارف.
أم� � ��ا ف� ��ي ت � �ع ��ز ،ف� �ق ��د واص � �ل� ��ت ساحة
الحرية استقبال امل��زي��د م��ن املحتجني
املطالبني بإسقاط صالح ،فيما أعلنت
منسقة حركة شباب من أجل التغيير،
بشرى املقطري ،توجه قافلة تضامنية
ت �ح��ت اس � ��م «ال � �ث � ��ورة ال �س �ل �م �ي��ة» إلى
عدن للتضامن مع شهداء التظاهرات
وج��رح��اه��ا ف��ي املحافظات الجنوبية،
ّ
التوحد خلف مطلب إسقاط
ولتأكيد
النظام.
وف� � ��ي ج � �ن� ��وب ال � �ي � �م ��ن ،ت� �ظ ��اه ��ر آالف
الطالب في مدينة املكال في حضرموت،
مطالبني «ب��إس�ق��اط ال�ن�ظ��ام» .وتجمع
امل �ت �ظ��اه��رون أم ��ام م��رك��ز ل�ل�ش��رط��ة في
املدينة ،قبل أن تقع مواجهات ،عندما
حاولت القوى األمنية تفريق التظاهرة،
ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى.
كذلك شهدت مدن أخرى في حضرموت

تظاهرات شارك فيها اآلالف ،بعد يوم
واح��د من خ��روج مسيرات احتجاجية
ف��ي أح �ي��اء امل�ع�لا وك��ري�ت��ر واملنصورة
للتنديد باالستخدام املفرط للقوة ضد
املتظاهرين ،ومقتل العديد منهم.
ف��ي م� ��وازاة ذل ��ك ،أك��د م�ص��در أم�ن��ي أن
«ال �ش��رط��ة اح �ت �ج��زت خ�م�س��ة نشطاء،
بينهم القيادي في ال�ح��راك الجنوبي،
ال��دب �ل��وم��اس��ي ال �س��اب��ق ق��اس��م عسكر،
أث � �ن� ��اء وج� ��وده� ��م ف� ��ي م� �ن ��زل ف� ��ي حي
امل �ن �ص��ورة ،ب�ت�ه�م��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط إلقامة

وزارة الدفاع تنفي انضمام
ضباط في ألوية الحرس الجمهوري
المحتجين
واألمن المركزي إلى
ّ
ت�ظ��اه��رات غير م��رخ�ص��ة» ،بينما قتل
سجني وتمكن أربعة آخرون من الفرار
م��ن سجن الغيظة ف��ي محافظة املهرة
شرق اليمن ،بعد ان��دالع أعمال شغب،
عقب مطالبة السجناء برحيل صالح.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ل��م ي �ج��د ال �ن �ظ��ام اليمني
أم� � � � ��ام� � � � ��ه ،وه� � � � � ��و ي � � � ��راق � � � ��ب تصاعد
االح� �ت� �ج ��اج ��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة ال� �ت ��ي تعم

املناطق ،سوى اللجوء إلى شن هجوم
مضاد على نواب حزبه الذين اختاروا
ال � �خ ��روج م �ب �ك �رًا م ��ن س�ف�ي�ن��ة املؤتمر
الشعبي الحاكم قبل غرقها.
ون�ق��ل امل��وق��ع اإلل �ك�ت��رون��ي ل�ل�ح��زب عن
م �ص��در م� �س ��ؤول ف ��ي امل��ؤت �م��ر وصفه
ألع �ض��ائ��ه ال �ع �ش��رة ال ��ذي ��ن استقالوا
م ��ن ال �ب ��رمل ��ان ،اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى لجوء
ال� �ن� �ظ ��ام إل� � ��ى اس � �ت � �خ� ��دام البلطجية
والعنف ضد املطالبنب بتنحية صالح،
بـ«االنتهازيني» ،معتبرًا أن «خروجهم
بمثابة تطهير للمؤتمر من الشوائب
والطفيليات».
ورأى امل�ص��در أن خ��روج «ه��ؤالء النفر
أش�ب��ه بعملية تنقية للمؤتمر بعدما
ع �ج��زت ت�ل��ك ال�ع�ن��اص��ر ع��ن إح ��داث أي
تطور داخل التنظيم ،بقدر ما حاولت
ج��اه��دة إح �ب��اط األوف �ي��اء م��ن أعضائه
وأنصاره من دون جدوى».
وفي محاولة ملنع املزيد من االستقاالت،
بعدما ّلوح نحو  60من أعضاء املؤتمر
باالنسحاب إذا استمر االع �ت��داء على
املعتصمني ،اجتمع الرئيس اليمني،
أم��س ،بكتلة حزبه البرملانية ،ملناقشة
«العديد من القضايا والتطورات على
الساحة الوطنية ،وما يواجهه الوطن

من تحديات في ظل حالة االحتقان ،وما
يواجهه الحوار الوطني من انسداد».
إلى ذلك ،نفت وزارة الدفاع اليمنية ما
ت��ردد عن انضمام جنود وضباط إلى
ص�ف��وف املحتجني املطالبني بتنحية
ال��رئ �ي��س ،وذل ��ك غ ��داة اج�ت�م��اع صالح
ب �ق �ي��ادات ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ،واعتباره
أن من «يقومون بأعمال التخريب هم
قلة مأجورة من املتآمرين ومهندسي
االنفصال» ،متوعدًا بالقتال للدفاع عن
الجمهورية حتى آخر نقطة دم.
ون � �س � �ب� ��ت ال� � � � � � � � ��وزارة ،ع � �ب� ��ر موقعها
اإللكتروني ،الى مصدر أمني مسؤول
قوله «أبناء القوات املسلحة واألمن هم
جنود في خدمة الوطن والحفاظ على
الشرعية الدستورية ومنجزات الثورة
وال ��وح ��دة وم�ك�ت�س�ب��ات�ه�م��ا ،ول ��ن يؤثر
فيهم م��ن ي�ح��اول إث ��ارة ال�ب�ل�ب�ل��ة» ،في
إشارة إلى بيان نشره عدد من وسائل
اإلع�لام املحلية ،منسوب إل��ى ع��دد من
ضباط القوات املسلحة واألمن ،بينهم
ع ��دد م��ن ال �ض �ب��اط ف��ي أل��وي��ة الحرس
الجمهوري واألم��ن املركزي ،أك��دوا فيه
«وقوفهم إلى جانب الشعب في جميع
مطالبه العادلة بتنحية صالح».
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

