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الديكتاتوريات العربـ
الرئيس اليمني ولعبة تفريغ الثورة

برع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في التعايش مع األزمات.
ومنذ وصوله إلى السلطة ،قبل  32عامًا ،لم ّ يعش اليمن استراحة
مديدة ،فهو يخرج من نفق ليدخل في مطب .وفي كل مرة ،ينجح
ّ
أساسي عامل الوقت
صالح في لعب ورقة البقاءّ ،مستخدمًا بنحو
وتوظيف االنقسامات الداخلية ،يحالفه ظرف إقليمي مثالي
بشير البكر
«م��ات��ري��وش �ك��ا» ،ه��ي واح� ��دة م��ن ألعاب
ّ
مصممة
ال ��دم ��ى ال��روس �ي��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة.
م��ن مجموعة م��ن ال��دم��ى امل�ج� ّ�وف��ة ،التي
تحتوي منها الكبيرة الصغيرة ،ودائمًا
ت�ن�ت�ه��ي ب��دم �ي��ة خ�ش�ب�ي��ة أص� �غ ��ر .كانت
اللعبة ق��د اخ�ت��رع��ت م��ن قبيل التسلية،
لكنها أخ��ذت بعدًا سياسيًا ف��ي العقود
األخ� � �ي � ��رة ،وص� � � ��ارت ت ��رم ��ز ال � ��ى عهود
س �ي��اس �ي��ة .وع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ،هناك
مجموعة خاصة بحقبة رئيس الوزراء
الحالي فالديمير بوتني ،تبدأ الكبيرة به،
وتنتهي الصغيرة برئيس الجمهورية
ديمتري مدفيديف ،وما بينهما يتناوب
ك��ل ال��رج��االت ال��ذي��ن استعملهم بوتني
ق�ب��ل أن ي�ص��ل إل��ى ق��اع اللعبة والدمية
األصغر مدفيديف.
الرئيس اليمني من مدمني هذه اللعبة،
وع��ادة م��ا يطبقها ف��ي م��ا يخص رجال
الحكم ،وم�ن��اورات السياسة ،ويحلو له
أن يشبهها ب��ال�ب�ص�ل��ة ،ال �ت��ي ك�ل�م��ا نزع
منها قشرًا كان هناك قشر آخر .وفي ما
يخص السياسة ،يلجأ عادة إلى تغليف
م��وق�ف��ه ،وي�ت��رك��ه ك��ال��وع��اء ال�ك�ب�ي��ر الذي
يمكنه أن يتحول الى بحر من التفاصيل.
يقدم مبادرة ّ
براقة في الشكل ،ثم يترك
لآلخرين ال�غ��وص ف��ي رم��ال التفاصيل.

وف��ي ك��ل األزم ��ات الكبرى التي واجهها
ح�ك�م��ه ،ف��إن��ه ن� ��ادرًا م��ا رف ��ض ع��رض��ًا أو
مبادرة .إذا كان يخوض حربًا ،وعرض
عليه وقف إطالق النار فهو يوافق ،لكنه
يستمر في الحرب سواء كان خاسرًا أو
رابحًا ،واألمر ذاته بالنسبة إلى األزمات
السياسية ،فكلما طرحت عليه مبادرة
ل�ل�ح��ل ق� ِ�ب �ل �ه��ا .ع �ل��ى ال � � ��دوام ،ك � ّ�ان يترك
لنفسه هامشًا يناور فيه .وتجلت هذه
االستراتيجية في صورة واضحة سنة
 1993خالل األزمة مع شريكه في الوحدة
البيض.
ال��رئ�ي��س ال�ج�ن��وب��ي ع�ل��ي س��ال��م ّ
قبل بمشروع الحل الذي تمثل في
فهو ِ
«وث �ي �ق��ة ال�ع�ه��د واالت � �ف ��اق» ،وذه ��ب الى
األردن في شباط  1994للتوقيع عليها،
لكنه عاد وأشعل الحرب عليها ،ووضع
خصومه في الزاوية وأخرجهم من البلد
بتهمة االنفصال ،وأعطى لنفسه فضل
حماية الوحدة.
يناور صالح اليوم على األرض نفسها،
ف�ه��و م��ن ج�ه��ة ق� ِ�ب��ل م �ب��ادرة ت�ن� ّ�ح�ي��ه عن
السلطة ،وم��ن جهة ثانية ج� ّ�ر األفرقاء
اآلخ��ري��ن إل��ى لعبة ت�ف��اوض توصل إلى
ب�ق��ائ��ه ف��ي ال�ح�ك��م .وف��ي ك��ل ي ��وم ،يخرج
ص�ب��اح��ًا م��ن ال �ب��اب ث��م ي �ع��ود م �س��اء من
ال �ن��اف��ذة .ي�ل�ع��ب ب �م �ه��ارة ال �ح��اوي الذي
ي� � ّ
�دوخ ال �خ �ص��وم وال ��وس �ط ��اء ،يضعهم
ف��ي دوام ��ة رواح وم �ج��يء ح�ت��ى يفقدوا

صبرهم .لم يقل إنه لن يترك الحكم ،ولم
يصدر عنه أي موقف رفض ملبادرة من
امل �ب��ادرات ال�ت��ي ط��رح��ت م��ن أج��ل انتقال
السلطة سلميًا ،حتى أنه طلب تفاصيل
كاملة باآلليات التي تشمل كيفية نقل
صالحياته في الشكل واملضمون ،وحدد
امل �ه �ل��ة ال��زم �ن �ي��ة وال �ض �م��ان��ات ،واختار
املكان املناسب إلقامته بعد رحيله .لكن
حني آن أوان الخطوات التنفيذية ،فإنه
أع� ��اد امل��وق��ف ال ��ى ن�ق�ط��ة ال �ص �ف��ر .وآخر
محاولة جرت يوم أول من أمس ،فقد كان
مقررًا أن تستضيف الرياض ي��وم أمس
وف��دي��ن يمنيني ،أح��ده�م��ا يمثل صالح،
واآلخ � ��ر ع ��ن أح � ��زاب امل �ع��ارض��ة املمثلة
ف��ي «الّ�ل �ق��اء امل �ش �ت��رك» .ك��ان م��ن املنتظر
أن ي��وق��ع ال �ط��رف��ان ع �ل��ى ن � ّ
�ص املبادرة
ال�ت��ي تقدمت بها ورع�ت�ه��ا دول مجلس
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ،ل �ك��ن وف� ��د الحكم
اع� �ت ��رض ف ��ي ال �ل �ح �ظ��ة األخ� �ي ��رة وطلب
التأجيل حتى األس �ب��وع امل�ق�ب��ل ،وخرج
صالح بتصريح يعيد خلط األوراق مرة
أخرى ،وفحواه أنه لن يتنازل عن الحكم
ألنه يمثل الشرعية الدستورية ،ومبرره
أن��ه ج��اء ال��ى الحكم عن طريق صناديق
االق � �ت� ��راع ،ل ��ذا ل ��ن ي �ت �ن��ازل ع �ن��ه إال عبر
ه��ذا ال �ط��ري��ق .وم�ع�ن��ى ذل��ك أن��ه سيبقى
ف��ي السلطة ال��ى ح�ين إج ��راء انتخابات
رئ��اس�ي��ة ،وح�ت��ى ه��ذا األم��ر غ�ي��ر واضح
وي�خ�ض��ع ألك �ث��ر م��ن ت�ف�س�ي��ر واجتهاد.
ّ
بتنحي صالح
فاملبادرة الخليجية تقول
ون�ق��ل ص�لاح�ي��ات��ه ال��ى ن��ائ�ب��ه ،بانتظار
إج��راء انتخابات رئاسية جديدة ،وهنا
يجري ت��داول تفسيرين .األول من طرف
املعارضة ،التي تترجم مسألة التنحي
ب��ال��رح�ي��ل ال�ن�ه��ائ��ي .وال �ث��ان��ي م��ن طرف
ص ��ال ��ح ال � � ��ذي ي� �ت ��رج ��م ال �ت �ن �ح��ي بنقل
الصالحيات ،والبقاء في منصبه رئيسًا

حتى إتمام واليته الحالية التي تنتهي
في سنة  ،2013ويشترط الرئيس لذلك
أم��ري��ن :األول ه��و أن يختار ه��و النائب
الذي سينقل صالحياته له .والثاني هو
فض االعتصامات االحتجاجية في كافة

أنحاء اليمن.
منذ أن ط��رح��ت مسألة ال�ت�ن� ّ�ح��ي ،اختار
ال��رئ �ي��س ال�ي�م�ن��ي ال �ح��ل امل �ص ��ري ،الذي
ت� ّ
�درج على مرحلتني ،األول��ى هي تعيني
الرئيس املصري املخلوع حسني مبارك

من تظاهرات صنعاء من أجل رحيل صالح أمس (محمد محيسن ـ أ ب)

ُ
ّ
ّ
ّ
السعودية تقود مبادرة «الخروج املشرف» لجنديها الوفي
السعودية تلعب مجددًا،
تطلق مبادرة تلو األخرى من
أجل «حل األزمة في اليمن»،
مع أنها في األساس لم تفعل
شيئًا في أي يوم من أجل
مصلحة هذا البلد الذي كان
سعيدًا ،وبات في أتعس
لحظات تبلور الديكتاتورية

صنعاء ــ جمال جبران
ف�ي�م��ا س �ق��ط ع �ش��رة ق�ت�ل��ى ف��ي صنعاء،
أم� ��س ،ب ��رص ��اص ق� ��وات األم � ��ن ،ظهرت
«ساحة التغيير» كأنها قد تخففت من
ثقل كوادر شباب حزب التجمع اليمني
لإلصالح املوجودين فيها مع انطالقة
«ث� ��ورة ال �ش �ب��اب ال �ي �م �ن �ي��ة» ،وذل� ��ك بعد
ظهور املبادرة الخليجية.
فلحزب اإلصالح األصولي رأي مخالف
ل �ش �ب��ان س��اح��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر ب��ال�ن�س�ب��ة الى
م�ب��ادرة املصالحة السعودية ،إذ يدفع
من أجل التوقيع على املبادرة في وقت
متزامن مع سحب ك��وادره من الساحة،
ح�ي��ث ال �ش��ارع الكبير وامل �ح��اذي لسور
ّ
م�ع�س�ك��ر ال �ف��رق��ة األول� ��ى م� ��درع بقيادة
ال �ل��واء ع�ل��ي م�ح�س��ن األح �م��ر ،األخ غير
الشقيق لعلي عبد الله صالح.
ق � ��د ي � �ح � �ت� ��اج ه � � ��ذا األم � � � ��ر إل � � ��ى إعادة
ن �ظ��ر ع �ل��ى ض� ��وء امل � �ب� ��ادرة الخليجية
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �س �ع��ودي��ة ف � ُ�ي ن�س�خ�ت�ه��ا األخيرة،
أو ح � �ت� ��ى ف � ��ي ن� �س� �خ� �ت� �ي� �ه ��ا األوليني
ّ
وال �ل �ت�ي�ن ع��دل �ت��ا الح �ق ��ًا .وه ��ي املبادرة
ال� �ت ��ي ف ��ي ج �م �ي��ع ن �س �خ �ه��ا ق ��د حظيت
بمباركة وموافقة غير مشروطة من آل
األح �م��ر ،املمثلني ف��ي أح��زاب املعارضة
ال �ي �م �ن �ي��ة ب��امل �ل �ي��اردي��ر ح �م �ي��د األحمر،
وش �ق �ي �ق��ه ح �س�ي�ن ،وم ��ن خ�ل�ف�ه��م اللواء
علي محسن األحمر ،الذي صار بمثابة

ال�ح��ام��ي ال��رئ�ي�س��ي وال�ع�س�ك��ري لشباب
س��اح��ة التغيير ف��ي ص�ن�ع��اء ع�ل��ى وجه
الخصوص.
م� ��ن ه� �ن ��ا ،ي �م �ك��ن ف� �ه ��م ح � ��ال التخفف
امل�ف��اج�ئ��ة ال �ت��ي ظ �ه��رت ع�ل�ي�ه��ا الساحة
م �س��اء أم ��س ،ب�م�ع�ن��ى أن ذل ��ك التخفف
لم يكن سوى داللة على نية آل األحمر
ّ
املضي في طريق التوقيع على املبادرة
الخليجية املقرر يوم االثنني املقبل في
الرياض.
وكمدخل ثان لفهم ّ
آلية انسحاب شباب
التجمع اليمني لإلصالح من الساحة،
يمكن النظر إل��ى طبيعة ال�ع�لاق��ة التي
ت��رب��ط ب�ين آل األح �م��ر وال �س �ع��ودي��ة من
جهة ،والرئيس صالح من جهة أخرى.
ً
أوال ،ال ي � � � �م � � � �ك� � � ��ن ال� � � � �ق� � � � �ف � � � ��ز عن
«ال� � � �ل� � � �ج� � � �ن � � ��ة ال� � � � �س� � � � �ع � � � ��ودي � � � ��ة» التي
ك � ��ان ول � � � ّ�ي ال� �ع� �ه ��د ال � �س � �ع� ��ودي األمير
س� �ل� �ط ��ان ب � ��ن ع� �ب ��د ال � �ع� ��زي� ��ز يديرها.
وه � ��ي ال� �ت ��ي ت �خ �ت��ص ب� �ص ��رف رواتب
ش � �ه� ��ري� ��ة وه � � �ب� � ��ات مل � �ش� ��اي� ��خ القبائل
ال �ي �م �ن �ي��ة امل � ��وال �ي��ن ل �ل �م �م �ل �ك��ة ،وكذلك
مل� �س ��ؤول�ي�ن ك� �ب ��ار ف� ��ي ال � ��دول � ��ة ،وبعلم
ال��دول��ة اليمنية نفسها ،وك��ان أبرزهم
ال �ش �ي��خ ع �ب��د ال �ل��ه ب ��ن ح �س�ي�ن األحمر،
ال��ذي بعد وف��ات��ه آل��ت املبالغ إل��ى نجله
حسني.
وعليه ،يمكن فهم األسباب التي دفعت
ب ��ورث ��ة ال �ش �ي��خ األح � �م� ��ر ،وب � �ق� ��وة ،إلى

القبول باملبادرة الخليجية ـــــ السعودية
ل�ح��ل «األزم� ��ة ال�ي ً�م�ن�ي��ة» ،وال �ت��ي هدفت،
ق�ب��ل أن ت�ج��د ح�ل�ا ل �ه��ذه األزم� ��ة إل ��ى أن

Saturday april 30, 2011
From 9 am to 2 pm
 at Souk El tayEbbEirut SoukS,
trabloS StrEEt

ت �ج��د م �خ��رج��ًا آم �ن��ًا وم �ش� ّ�رف��ًا للرئيس،
وبقائه رم �زًا وطنيًا وتجنيبه وأقاربه
أي إج� � � � ��راء ات ق �ض��ائ �ي��ة ق� ��د تطالهما

السبت  ٣٠نيسان٢٠١١،
 ٩صباح ًا إلى  ٢بعد الظهر
سوق الطيب -
أسواق بيروت،
شارع طرابلس

» Lets us celebrate « Workers’ Day
at Souk el Tayeb … and discover
traditions, cultures and cuisines of
migrant workers

لنحتفل بعيد العمال يف �سوق الطيب ...
و نكت�ف تقاليد ،ثقافة و مطابخ العمال
املغرتبني

Come for a taste of Philippines,
Ethiopia, Nepal, Sri Lanka, Nigeria,
…Sudan, and more

تعالوا لتذوق الفيليبني ،اأثيوبيا ،نيبال،
�رسيالنكا ،نيجرييا� ،سودان و اأكرث ...

