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ـية بداية النهاية
ع�م��ر س�ل�ي�م��ان ن��ائ�ب��ًا ل ��ه ،وال �ث��ان �ي��ة هي
نقل صالحياته الى النائب .وكان هدف
م�ب��ارك أن يبقى رئيسًا يدير ال�ب�لاد من
خالل عمر سليمان ،لكن ضغط الشارع
أجبره مع سليمان على الرحيل.

ي��ري��د ص��ال��ح أن ي��وق��ف ال �ث��ورة اليمنية
عند حد بقائه في سدة الرئاسة والتنازل
في صورة شكلية عن صالحياته ،مقابل
ت��أل�ي��ف ح�ك��وم��ة م��ن امل �ع��ارض��ة ،وه ��و ال
ي �ك �ت �ف��ي ع �م��وم��ًا ب ��ذل ��ك ،ف �ق��د وض� ��ع في
االع �ت �ب��ار م�س��أل��ة ض�غ��ط ال� �ش ��ارع ،وهو
يحتفظ بهذه الورقة الى لحظة املواجهة
املباشرة مع املحتجني .ونقل مستشاره
ع�ب��د ال�ك��ري��م األري��ان��ي م�ض�م��ون تفسير
ص��ال��ح للتنحي ال��ى اج�ت�م��اع أب��و ظبي
ق�ب��ل أس �ب��وع�ين ،وأب �ل��غ وزراء خارجية
ال �ت �ع��اون أن أق �ص��ى م��ا ي�م�ك��ن أن يقبله
الرئيس من تنازالت هو أن يكون رئيسًا
حكومة من
شرفيًا ،على أن تقود البلد
ً
امل�ع��ارض��ة ،وض��رب األري��ان��ي م�ث��اال على
ذلك صيغة حكم امللكية في إسبانيا.
يحاول صالح أن يبعد عن نفسه شبح
ض�غ��ط ال� �ش ��ارع ،وه ��و ي �ع��رف أن مربط
األزمة هنا ،وما مناوراته املستمرة منذ
شهرين إال ف��ي إط��ار مساعيه لتنفيس
ال�ح��ال��ة االح�ت�ج��اج�ي��ة ال �ع��ام��ة .إن هدفه
الرئيسي هو إعادة الشباب املعتصمني
ال ��ى ب�ي��وت�ه��م .وق ��د ج� � ّ�رب وس��ائ��ل عدة،
لكنها فشلت جميعًا .لجأ في البداية الى
إنزال أنصاره إلى الشارع ،قبل أن تكبر
الحركة االحتجاجية ،وك��ان ّ
يعول على
أن أنصاره قادرون على طرد املعارضني
م��ن ال �ش��ارع ،ك�م��ا ح�ص��ل ف��ي إي ��ران بعد
االنتخابات الرئاسية في حزيران سنة
 ،2009ولم يدرك سبب نجاح هذه الخطة
ف��ي إي ��ران وفشلها ف��ي ال�ي�م��ن .والفارق
هنا أن املستفيدين من الحكم في الشارع
اإليراني أكثر من املتضررين ،وذلك عكس
ما هو عليه الوضع في الشارع اليمني،
ّ
وتحول
لذا سرعان ما خسر هذا الرهان
ّ
بكليته ضده ،وصار عاجزًا عن
الشارع
حشد مناصرين من دون مكافآت مالية.

وال��وس �ي �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ه��ي ال �ق ��وة ،وجرب
ذل � ��ك ع� �ل ��ى ن� �ح ��و ت ��دري � �ج ��ي ،ل� ��م ّ
يفرط
ب��ال�ع�ن��ف أو ي�ض��رب ف��ي ال �ب��داي��ة بشدة،
وتالفى املناطق الحساسة ،فاختار عدن
ليبطش ويوصل رسالة دموية ،لكن هذه
الرسالة لم تترجم ملصلحته ،وتصاعدت
االعتصامات في بقية املدن ،وبعد فترة
وج� �ي ��زة ،ان �ت �ق��ل إل � ّ�ى اس �ت �خ��دام أسلحة
كغاز األعصاب ،ظنًا منه أن ذلك يجعل
املتظاهرين يترددون في االعتصام ،لكن
ُ
جد ،وارتكب في  18آذار
هذا السالح لم ي ِ
مذبحة في ساحة التغيير في صنعاء،
وك��ان��ت ح�س��اب��ات��ه تفيد ب��أن االعتصام
س ��وف ي�ن�ت�ه��ي ،ل�ك��ن امل�ت�ظ��اه��ري��ن زادوا
إص � ��رارًا ،وات�س�ع��ت دائ ��رة االعتصامات
ونزلت املرأة بقوة الى الساحات.
أما الوسيلة الثالثة فهي فتح النار على
ال�ل�ق��اء امل �ش �ت��رك .وأراد ص��ال��ح م��ن وراء
ذل��ك أم��ري��ن :األول أن يتجاهل الشارع،
ويختار خصمًا يشتبك معه .والثاني أن
يكسب وقتًا للمناورة .وسار في الخيار
األول على نحو ب��ارع ،فهو ف��ي ك��ل يوم
ّ
يصب ث��ورة غضبه على اللقاء املشترك
ّ
ال ��ذي ح��ول��ه ال ��ى ك�ي��س م�لاك�م��ة يتدرب
عليه بانتظار املواجهة املصيرية .ومن
خ�ل�ال اخ�ت�ي��ار ه��ذا ال�خ�ص��م ،أراد إيهام
األطراف الخارجية بأنه يقبل باملعارضة
وال �ت �ع��ددي��ة ،ل ��ذا ف��إن��ه م�س�ت�ع��د لتسليم
البلد لهؤالء املعارضني ،لكنه من خالل
ه��ذه امل �ن��اورة اس�ت�ط��اع أن يكشف كافة
األوراق وامل�ش��اري��ع والخطط املطروحة
ل��رح �ي �ل��ه .ول ��و ل ��م ي �ك��ن ال �ل �ق��اء املشترك
موجودًا ملا برر النظام لنفسه أن يكسب
كل هذا الوقت ،فهو كان أمام أحد أمرين،
إما الرحيل أو استخدام القوة ،وهذا هو
السؤال املطروح اليوم.
ّ
يحدد االت�ف��اق ،ال��ذي من املقرر أن يوقع

ب �س �ب��ب ج ��رائ ��م ال� �ح ��رب ال �ت ��ي ارتكبت
ب�ح��ق ال�ش�ب��اب املعتصمني ف��ي «ساحة
التغيير» بمختلف املدن اليمنية.
ورب� �م ��ا ي �ق��ود ه� ��ذا إل� ��ى أص� ��ل املبادرة
نفسها ،التي قالت مصادر مطلعة إنها
في األساس «صيغة التفاق بني صالح
نفسه واللواء علي محسن األحمر .وما
كانت قصة محاولة اغتيال هذا األخير
إال للتغطية على ه��ذا االت �ف��اق وإبعاد
األنظار عنه».
وق� ��د ج� ��رى ت �ق��دي �م �ه��ا ل �ل �س �ع��ودي��ة عن
طريق مستشار الرئيس السياسي عبد
ال�ك��ري��م األري��ان��ي ،وذل��ك م��ن أج��ل إعادة
ت��دوي��ره��ا وإرس��ال�ه��ا إل��ى ال��داخ��ل كحل
لألزمة.
ل�ك��ن امل�م�ل�ك��ة مقتنعة ب�ف�س��اد الرئيس،
وه � ��ي أول م ��ن ي �ع �ل��م أن � ��ه م ��ن ّ
ورطها
ف ��ي ح � ��رب م ��ع ج �م��اع��ة ال� �ح ��وث ��ي ،كما
أن �ه ��ا م �ق �ت �ن�ع��ة ب �ض �ع �ف��ه ال �ش��دي��د وأنه
ل��م ي�ع��د م�س�ي�ط�رًا ب��ال�ش�ك��ل امل �ق �ب��ول في
م �ن��اط��ق األط� � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة ،وأهمها
امل �ن��اط��ق امل �ح��اذي��ة ل �ل �ح��دود املالصقة
لها.
ف��ي ال��وق��ت ذات � ��ه ،ت�ع�ل��ن ال �س �ع��ودي��ة أن
تغيير النظام بهذه السرعة ق��د يؤدي
ال � ��ى إرب � � ��اك ك �ب �ي��ر ع �ل ��ى ح� ��دوده� ��ا مع
اليمن ،وبالتالي خلق مزيد من املشاكل
ّ
والقالقل التي ال تود الخوض والتورط
ف�ي�ه��ا ث��ان �ي��ة .وب��ال �ت��ال��ي ،ف ��إن الطريقة

املناسبة لها هي تقديم مبادرات تضمن
ّ
ّ
الوفي في اليمن مخرجًا آمنًا
لجنديها
ّ
وم� �ش ��رف ��ًا ،وف� ��ي ال ��وق ً��ت ن �ف �س��ه ضمان
آخر
انتقال السلطة انتقاال آمنًا لرجل ّ
أو لرجال من آل األحمر ،الذين ال تشك
أبدًا بوالئهم لها.
وعليه ،يبدو م��ن ال��واض��ح إي�م��ان أمراء
اململكة امل�ط�ل��ق ب��وج��وب تغيير صالح
واستبداله بشخص أو بأشخاص على
ال��درج��ة ن�ف�س�ه��ا م��ن ال� ��والء ،إن ل��م يكن
ب��أك �ث��ر م �ن��ه .وه ��م ي�ض�م�ن��ون ه ��ذا على
نحو ت��ام في ورث��ة الشيخ عبد الله بن
حسني األحمر.
ّ
ول ��ذل ��ك ،ت �ب��دو م �ب��ادرات �ه��م امل �ق��دم��ة عن
طريق دول مجلس التعاون الخليجي
لعبًا على عامل الوقت ،ومنح الرئيس
صالح املزيد من الفرص لترتيب وضعه
املقبل.
وب�ع�ي�دًا ع��ن ت�ف��ري��غ «س��اح��ة التغيير»،
م � ��ن ش � �ب� ��اب ح � � ��زب ال� �ت� �ج� �م ��ع اليمني
ل�ل�إص�ل�اح ،ي �ب��دو أن األم � ��ر ق ��د تجاوز
سيطرة هؤالء ليصل الى حدود شباب
املنظمات املدنية املوجودة في الساحة،
وإلى شباب الحزب االشتراكي اليمني
الذين رفضوا منذ البداية القبول بأي
م�ب��ادرات ال تنص ص��راح��ة على ّ
تنحي
ال��رئ�ي��س م��ن دون ق�ي��د أو ش ��رط ،وعدم
إع �ط��ائ��ه أي ض �م��ان��ات ب �ع��دم مالحقته
قضائيًا.

ّ
أصر هؤالء الشباب على خروجهم
فقد
في مسيرة احتجاجية منددة باالتفاق
ّ
وب� � � ��أي م � � �ب � ��ادرات ال ت �ض �م��ن مالحقة
ال��رئ �ي��س ص��ال��ح وأق ��ارب ��ه ،خ��رج��وا في
م�س�ي��رة أم��س ف��ي ج�م��ع ح��اش��د باتجاه
م� �ل� �ع ��ب امل� ��دي � �ن� ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة (شمال
ص�ن�ع��اء) ،ح�ي��ث ي�ق��ع م�ب�ن��ى التلفزيون
اليمني .هناك استقبلهم رصاص قوات
ّ
ّ
وبلطجية ،إضافة إلى
أم��ن ب��زي مدني
رص� ��اص ل �ق��وات ال �ح��رس الجمهوري،
م ��ا أدى ال ��ى وق� ��وع ن �ح��و ع �ش��رة قتلى
وع��دد غ�ي��ر م�ع�ل��وم م��ن امل�ص��اب�ين ،فيما
يبقى العدد مرشحًا للتصاعد مع قدوم
الساعات املقبلة.
وب �ح �س��ب م��وق��ع «امل� � ّص ��در أون الين»،
ال ��ذي أورد ال �خ �ب��ر ،ت��أك��د م�ق�ت��ل وجرح
العشرات في «مجزرة جديدة» ارتكبها
ن� �ظ ��ام ص ��ال ��ح ب �ح ��ق امل �ت �ظ ��اه ��ري ��ن في
ال� �ع ��اص� �م ��ة .وق � � ��ال م � �ن � ��دوب «املصدر
أون الي� � ��ن» إن م �س �ل �ح�ين خ ��رج ��وا من
ملعب ال �ث��ورة ش�م��ال ص�ن�ع��اء وأطلقوا
ال��رص��اص ال �ح��ي ب�ك�ث��اف��ة ن�ح��و مسيرة
حاشدة مرت بالقرب من امللعب ،ما أدى
إلى سقوط القتلى والجرحى.
وق � ��ال � ��ت م� � �ص � ��ادر ط� �ب� �ي ��ة ل� �ل� �م ��وق ��ع إن
ال�ش�ه��داء سقطوا ب��رص��اص ف��ي الصدر
وال � � � � ��رأس ،م� ��ا ي� � ّ
�رج� � ّ�ح أن ي� �ك ��ون ��وا قد
أص�ي�ب��وا ب��رص��اص ق��ن��اص��ة يتمركزون
ف � � ��ي م � �ل � �ع� ��ب ال � � � � �ث� � � � ��ورة ،ح� � �ي � ��ث يقيم

يريد صالح أن
اليمنية
يوقف الثورة
ّ
حد بقائه في سدة
عند ّ
الرئاسة والتنازل في
شكلية عن
صورة
ّ
صالحياته
الورقة
األهم هي االستقالة
أمام مجلس النواب،
الذي في حال رفضها
سيكون صالح بمنأى عن
المسؤولية

يوم االثنني املقبل ،رحيل الرئيس اليمني
بعد شهر ،أي في مطلع حزيران ،واآللية
ّ
ه��ي أن ي �ق��دم ال��رئ �ي��س اس�ت�ق��ال�ت��ه أمام
مجلس ال�ن��واب ،وتنقل صالحياته الى
ّ
نائبه ،ال��ذي يمهد النتخابات رئاسية
في غضون شهرين .والى أن يحني أوان
ّ
إضافيًا،
االستقالة ،يكسب صالح شهرًا
يستطيع خالله أن يعود الى املناورة من
جديد ،وأن يلعب ورقة إنهاء االعتصام،
ف �ه��و س �ب��ق ل ��ه أن رب� ��ط م�ّ�واف �ق �ت��ه على
امل� �ب ��ادرة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ب �ف��ض االعتصام،
وس�ي�ط�ل��ب م��ن ال �ح �ك��وم��ة ال �ق �ي��ام بذلك،

الخليجية
المبادرات
ّ
حظيت بمباركة
وموافقة غير مشروطة
من آل األحمر
السعودية
ترى
ّ
أن تغيير النظام بسرعة
قد يؤدي إلى إرباك كبير
على حدودها
مع اليمن
سقوط عشرات القتلى
والجرحى برصاص قوات
األمن في صنعاء

وسيحاول أن يدفعها للجوء الى القوة،
أو اإلق � ��دام ع�ل��ى ه ��ذا ال �خ �ي��ار م��ن تلقاء
ن�ف�س��ه ،ل�ك��ن ب��اس��م ال�ح�ك��وم��ة ،وبأدواته
العسكرية املباشرة من حرس جمهوري
ص��ة وأمن
وح ��رس خ��اص ووح� ��دات خ��ا ّ
مركزي .وترى أوساط يمنية مطلعة أن
من غير املستبعد أن ّ
يجرب صالح سالح
ّ
القوة ،وتدلل األوساط على ذلك بحركة
تنقالت لطائرات وقطعات مدرعة جرت
األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،ك �م��ا أن ��ه ي�لاح��ظ أن
ّ
ال�ح��رس الجمهوري صعد م��ن عمليات
القتل ف��ي تعز وصنعاء وع��دن ،وتشير
التحركات والتصرفات العسكرية الى أن
صالح سائر الى استخدام القوة ،وليس
هناك إشارة الى أنه سيعمد الى تسليم
ال �س �ل �ط��ة وي ��رح ��ل م �ع��ه ّ أوالده وأبناء
أشقائه وأقاربه ممن يتولون مسؤولية
ق �ي��ادة ال ��وح ��دات ال�ع�س�ك��ري��ة واألجهزة
األمنية.
وت �ظ��ل ال��ورق��ة األه ��م ال �ت��ي يحتفظ بها
صالح هي االستقالة أمام مجلس النواب،
وه �ن��اك ت �ق��دي��رات ب ��أن ال�ع�م�ل�ي��ة ل��ن تتم
في صيغة استقالة نهائية ،بل ُ
سيترك
للمجلس أم��ر ال�ق�ب��ول أو ال��رف��ض .وفي
ح��ال رف��ض امل�ج�ل��س ،ف��إن ص��ال��ح يكون
ّ
بمنأى عن أي مسؤولية ،وسيستمر في
ممارسة مهماته تحت ذريعة أن مجلس
ال � �ن� ��واب رف� ��ض االس �ت �ق ��ال ��ة ،وساعتها
ستعود األمور الى نقطة الصفر.
ً
األزم� ��ة م�س�ت�م��رة وال��رئ �ي��س ص��ال��ح باق
ف ��ي م�ن�ص�ب��ه م ��ا دام ق� � ��ادرًا ع �ل��ى إدارة
خ �ي ��وط ال �ل �ع �ب��ة م ��ن امل �ن �ط �ق��ة املحاصر
فيها (ال�ق�ص��ر ال�ج�م�ه��وري) ،وه��ي نحو
 10كيلومترات م� ّ
�رب�ع��ة .وم��ا ل��م تحصل
ّ
ّ
دراماتيكية ،فإن الرتابة آخذة
تطورات
ب��ال �ت �س��رب ال ��ى ال� �ث ��ورة واإلح � �ب ��اط الى
نفوس الشباب املعتصمني.

ّ
وبلطجية
ه � �ن� ��اك م � ��وال � ��ون ل� �ص ��ال ��ح
مسلحة.
وك ��ان ��ت م � �ص ��ادر ط �ب �ي��ة ق ��د ذك� � ��رت أن
أرب � � �ع� � ��ة أش � � �خ� � ��اص ل� � �ق � ��وا مصرعهم
ب � ��ال � ��رص � ��اص ،ع� �ن ��دم ��ا أط� �ل� �ق ��ت قوات
األم ��ن وج �ن��ود ال �ن��ار ل�ت�ف��ري��ق تظاهرة
ف � � ��ي ص� � �ن� � �ع � ��اء .وأض� � � � � � ��اف أح � � � ��د هذه
امل �ص��ادر ال�ط�ب�ي��ة إن ع�ش��ري��ن متظاهرًا
ع �ل��ى األق� ��ل أص �ي �ب��وا ب��ال��رص��اص ،وإن
عدد القتلى قد يرتفع.
ّ
في هذا الوقت ،صعد عشرات اآلالف من
ّ
ُ
اليمنيني احتجاجاتهم أم��س ومنعوا
من الوصول إلى ميناء رئيسي.
وي� � � ��رت� � � ��اب امل� � �ح� � �ت� � �ج � ��ون ف � � ��ي الخطة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال� �ت ��ي ّأي ��دت � �ه ��ا الحكومة
واالئ � � �ت �ل��اف امل� � �ع � ��ارض ال ��رئ� �ي� �س ��ي في
ال �ب�لاد ألن �ه��ا ت�م�ن��ح ص��ال��ح م�ه�ل��ة شهر
ل�لاس�ت�ق��ال��ة وح �ص��ان��ة ل��ه وألس��رت��ه من
املحاكمة.
ّ
محتجون خارج ميناء الحديدة
وهتف
ع �ل��ى ال �ب �ح��ر األح �م��ر م�ط��ال�ب�ين برحيل
ص � ��ال � ��ح ،ف� �ي� �م ��ا اس � �ت � �م� ��رت العمليات
البحرية دون تأثر.
وق��ال مسؤولون محليون وآخ��رون في
م�س�ت�ش�ف��ى إن اش �ت �ب��اك��ات ان��دل �ع��ت في
ّ
محتجني مناهضني
جنوب اليمن ،بني
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ،أغ � �ل � �ق ��وا ط� ��رق� ��ًا بإطارات
م �ح �ت��رق��ة ،وق � ��وات األم � ��ن ،م ��ا أدى الى
ّ
ّ
وجنديني.
محتج
مقتل

