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ترجمة

ربيع الثورة العربي ينتحر في اليمن
خالل شهر سبتمبر كانت صحيفة «واشنطن
تايمز» تترجم ذلك القلق بتقارير هاجمت فيها
بعض قادة االسالميين ،وكان هناك إحساس
غريب لدى المحللين بأن الواليات المتحدة
ربما تعرضت لخديعة من قبل االسالميين في
اليمن ،أو ربما فع ً
ال فلتت األمور من يديها ..لكن
مثل هذا اإلحساس بدا شبه مؤكد في أوروبا،
فقد وجهت صحيفة «الليموند» الفرنسية نقداً
الذعًا للدور األوروبي في اليمن على خلفية
تصريحات السيد «ميكيليه سيرفونيه دورسو»
رئيس بعثة االتحاد األوروبي في اليمن يوم
األول من فبراير التي اعترف فيها بتجاوز
المعارضين اليمنيين الخطوط الحمراء ،وقالت
«إن األوروبيين يتخبطون وقد وضعوا أنفسهم
في مأزق مع المتطرفين»!!..
حاولت إدارة أوباما الحد من تهور االسالميين
اليمنيين بإغراء زعمائهم بضرورة تدويل
األزم���ة لكسب ض��غ��وط وع��ق��وب��ات تطيح
بنظام الرئيس صالح سريعًا ..ولم يكتشف
االسالميون الفـخ األمريكي إ ّ
ال بعد صدور قرار
مجلس االمن الدولي رقم  2014الذي حملهم
الكثير من مسئوليات الفوضى وألزمهم بقواعد
اللعبة وطلب منهم نزع السالح والتوقف عن
تدمير مؤسسات البلد ،وقد اضطرهم هذا
للتفكير مجدداً باسترضاء األطراف الدولية
لكسب تأييدها في نقاشات مجلس األمن
القادمة.

اإلصالح واحتالل الموانئ

فتحالف االسالميين -الذي يضم فرقة جيش
منشقة ،وفصائل قبلية مسلحة ،وفصي ً
ال
دينياً متطرفاً يقوده الزنداني -يسعى النتزاع
فرصته التاريخية للحكم ب��ال��ق��وة ..فهم
يخوضون منذ أيام معارك عنيفة في تعز من
أجل الوصول الى ميناء «المخا» ،ويحرضون في
الجنوب ضد ميناء «عدن» الحتالله ،في نفس
الوقت الذي يتصارع االسالميون «السنة»
مع الحوثيين «الشيعة» على ميناء «ميدي»
القريب من المياه الدولية السعودية ..وهذا
شيء خطير جداً يعني أن اإلصالحيين يبحثون
عن منافذ لوصول أسلحة نوعية ذات قدرات
تدميرية تفوق ما هو موجود بأيديهم -بما
يعني أنهم يخططون لخوض حرب طويلة..
واألخطر في رغبتهم باحتالل الموانىء هو
فتح الجسور مع تنظيمات القاعدة في الجانب
األفريقي -خاصة الصومال .وهذا ليس فقط
سيفتح الطريق أيضًا للمجاهدين العرب من
مختلف بلدان العالم لدخول اليمن ،كما حصل
في ليبيا أو قبلها العراق ،وإنما أيضًا سيضع
الممر المالحي الدولي «باب المندب» بين فكي
قاعدة الصومال وقاعدة اليمن( .المترجم:
علماً أن االسالميين يحاصرون منذ أيام ميناء
الحديدة).
حرب االسالميين الحتالل»الموانىء» تتزامن
مع حرب أخرى في منطقة «أرحب» يقودها
عبدالمجيد الزنداني -المطلوب للواليات
المتحدة بتهمة تجنيد وتمويل االرهابيين -من
أجل احتالل مطار صنعاء الدولي بهدف إغالق
اليمن أمام الخارج ومنع المجتمع الدولي من
معرفة حقيقة ما يعتزمون القيام به ،خاصة في
ظل انحياز االعالم عامة لثورات الربيع العربي.
لكن األمريكيين واألوروبيين يسعون الستباق
توقعاتهم المتشائمة بالضغط باتجاه الحلول
السياسية ..فمن المتوقع أن يوقع الرئيس
اليمني خالل األيام القليلة القادمة اتفاقية
التسوية التي أعدتها دول الخليج وأيدها
مجلس األمن ،والتي بموجبها سيتخلى عن
صالحياته لنائبه ويبقى هو رئيسًا شرفيًا
حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبالد ..ومثلما
هو مؤكد أن يوقع الرئيس االتفاق فإن من
المستبعد أن يتم تنفيذ أي شيء آخر من
االتفاق من جانب الطرف اآلخر..
فأطراف المعارضة اليمنية لم تتفق على
ق��ي��ادة م��وح��دة ،وال على م��س��ودة مشروع
سياسي للحكم ..كما برز مؤخراً خالف جوهري
حول القوى المسلحة في التحالف االسالمي
(فصائل مشائخ آل األحمر ،وفرقة الجيش
المنشقة) فباستثناء االسالميين فإن جميع
األط��راف األخ��رى تطالب بوجوب إبعادهم
من مشهد التغيير بسبب اتهامات بالفساد
وجرائم مختلفة ،وألنهم مصنفون من مخلفات
النظام ..إ ّ
ال أن اإلصالحيين يرفضون انتهاء
موسم الربيع العربي منتحراً في اليمن باتفاق
يظهر كل ما حدث طوال عشرة أشهر بأنه أزمة
سياسية وليست ث��ورة؛ رغم أن بعض قادة
«حزب االصالح» بدأوا يتخوفون من إمكانية
هيمنة القوى المسلحة على الحكم واقصائهم
من الحسابات.
إن البحث عن سبب منطقي لالسالميين

تؤمن المستشارة «أنجيال ميركل» أن تغيير النظام في اليمن «لم يعد قاب ً
ال للجدل ،بل
هو حتمي» ،لكنها أخبرت الصحافيين «أن العملية معقدة جداً» ..وقالت إن قرار مجلس
االمن الدولي رقم « 2014كان متحفظاً» ،وكانت تغمز بأن مجلس األمن تعامل مع قضية اليمن
كنوع مختلف عن ليبيا وسوريا.
هذا التراجع في الحماس األلماني إلى الحديث عن «تعقيدات» جاء متأثراً بتراجع الموقف
األوروبي ومن قبله األمريكي عن أخطائه الفادحة في اليمن ،وما أشيع مؤخراً في عدة دوائر
سياسة أمريكية بأن تقديرات البيت األبيض لبدائل نظام الرئيس علي عبداهلل صالح لم تكن
دقيقة ،حيث يسود قلق كبير بأن اإلسالميين تجاوزوا الخطوط الحمراء ،ويتجهون لتقرير مصير
اليمن بمفردهم ،وفي األغلب بقوة السالح ..وهو ما أثار حماس السيناتور «جون ماكين» للدعوة
إلى تدخل عسكري في اليمن.

بقلم :د .ساندرا إيفانس -
ترجمة :نبأ نيوز

اإلصالح تجاوز الخطوط الحمراء ويسعى بقوة السالح لحكم اليمن
االرهابيون يسعون الحتالل باب املندب للتحكم باملالحة الدولية
االصالح سيدفع بعناصره إىل الشوارع بعد التوقيع على املبادرة ليضعوا النائب أمام العنف
يد عو هم
للتشبث
ب���ت���ل���ك
ال����ق����وى
ا لمسلحة
ق��د يرسم
م���ل��ام������ح
س��ي��ن��اري��و
م��ح��ت��م��ل،
وه�������و أن
ا ال سال ميين
ربما يخططون-
ب��ع��د تو قيع
ال����رئ����ي����س
ع���ل���ى ن��ق��ل
ص�ل�اح���ي���ات���ه
لنا ئبه  -للد فع
ب��ق��واع��ده��م ال��ى
ش��وارع العاصمة
وال��م��دن الكبيرة
ل��خ��ل��ق ف��وض��ى
ع��ارم��ة ت��ق��ود ال��ى
ص�����دام م���ع األج���ه���زة
األم��ن��ي��ة ،ليترتب عن
نتائجه ذرائع جديدة لتدخل
ق��وات الفرقة
ال��م��ن��ش��ق��ة
وف���ص���ائ���ل
ا لقبا ئل ا لتي يقو د ها
أوالد األحمر.
ف��ه��ن��اك
م��ؤش��رات
على أ ن ا إل صال حيين
ي���راه���ن���ون على
تفجير ا ل��و ض��ع
ع��س��ك��ري � ًا من
ت��ق��دي��م
أج�����ل إع�����ادة
قياداتهم المرفوضة بصفة
«المدافع عن الثورة» ضد
بقايا النظام الذين يقودون
أهم المؤسسات العسكرية
واالم��ن��ي��ة ..فهناك حسابات
انتقامية شخصية سيصرون على حسمها..
وه��ذا من شأنه أن يطلق ألول مرة أيدي
نخب الجيل الثاني في النظام لحسم المعركة
بطريقتهم الخاصة ،بما يمكن أن يقلب كل
الحسابات المتوقعة.

األسلحة اليمنية وعيون اإلرهابيين

يعتقد األدميرال الروسي المتقاعد «ادوارد

سيناريو انقالب المشترك
على المبادرة الخليجية
سيفجر الحرب األهلية
الثورة في اليمن قدمت
رأسها قربان ًا للفاسدين
وتجار السالح

با لتين »
أن أي حرب سيفجرها
االسالميون في اليمن قد تمنح النظام «ضوءاً
أخضر» دولياً لتحريك وحدات الجيش الضاربة،
كقوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل
الرئيس صالح والتي تمتلك أحدث التكنولوجيا
الحربية وأفضل المقاتلين المدربين .ويقول إن
الغرب يرفض انهيار الدولة على أيدي القبائل
والمتطرفين ،ويتخوف أن يؤدي ذلك إلى نقل
جزء كبير من االمكانات العسكرية الحيوية
أليدي التنظيمات االرهابية المتواجدة بكثافة
على نفس األرض ..كما يتوقع أن تؤيد األحزاب
غير االسالمية والقوى الليبرالية الجيش في
ضرب الراديكاليين والقبائل لقناعتهم بأنها
قوى غير مدنية ،وستقصيهم من المشاركة
السياسية ،وربما تغرق البلد بالعنف.

الرئيس وقنبلة أمريكا

أما الكولونيل «بريجييف ديمنتوف» -خبير
السياسة الدولية بموسكو -فيشير إلى أن القلق
األمريكي من االسالميين بدأ منذ ما يزيد عن
سبعة أسابيع حين كشفت لجنة التحقيقات

االنقالبيون يستولون على بصائر العاصمة
تتحدث األنباء عن مساومات لشراء خرائط ومخططات عمرانية
نُهبت من مقر الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط
الحضري في الحصبة ويقف وراءها نافذون في أحزاب المعارضة.
وكشفت مصادر مقربة من البرلماني محمد عبدالاله القاضي عضو
مجلس النواب إنه يقوم حالياً بمساومة شخص توجد بحوزته كمية كبيرة
من الخرائط والمخططات العمرانية ،تم االستيالء عليها من مقر الهيئة
العامة لألراضي والمساحة والتخطيط الحضري الكائن في الحصبة والذي
تعرض لهجوم عنيف من قبل ميليشيات أوالد األحمر في وقت سابق خالل
األزمة الحالية.
ولفتت المصادر إلى أن القاضي يبذل مساومات مستميتة بغرض شراء
تلك الخرائط والمخططات من الشخص المستولي عليها وبالمبلغ الذي
يريد ,كونها تضم خرائط مدنية وعسكرية للعاصمة صنعاء وتحدد أماكن
المنشآت الحيوية العامة والخاصة ويستطيع من خاللها معرفة األماكن
أراض وعقارات ،ويتسنى بالتالي الي
الخاصة بممتلكات الدولة واألوقاف من ٍ
شخص البسط عليها في حين يمكن بيسر تزوير البصائر واألوراق الخاصة

بالعقارات وتملكها هو ومن معه.
وأشارت المصادر -وفقًا لموقع اسرار برس -إلى أن تنسيقًا يجري بين
القاضي وأوالد األحمر لالستعانة بالخرائط العسكرية لتحديد مواقع
المنشآت والمعسكرات لغرض شن هجوم واسع عليها وتحقيق غايات عدة
في وقت واحد ,منها خلط األوراق من جهة ومن جهة ثانية صرف األنظار عن
نهب الممتلكات العامة والخاصة في العاصمة وخاصة األراضي والعقارات.
وحذرت المصادر من أن هذه االعمال وغيرها تندرج ضمن التهديدات
الخطيرة للسلم االجتماعي في ظل تفشي مظاهر االعتداءات واألعمال
التخريبية المختلفة إلشاعة الفوضى وتخريب النظام العام.
مشيرة الى انها تندرج في إطار محاولة حزب اإلصالح والقوى التي
وصفتها بـ»التخريبية والخارجة على القانون» تدمير البنية التحتية
للعاصمة والممتلكات العامة والخاصة وإشاعة الخوف والفوضى بين
المواطنين وذلك من اجل تنفيذ مآربها وأهدافها التآمرية  ,وإقحام اليمن
في أتون حرب اهلية عبر عرقلة كل الجهود المبذولة والرامية إلى الخروج
من األزمة السياسية التي تعصف بالبالد منذ أكثر من تسعة أشهر.

األمريكانية
ب���ح���ادث
اغ��ت��ي��ال
ال��رئ��ي��س
ال��ي��م��ن��ي
وأرك������ان
ن���ظ���ام���ه
ب����أن ال��س�لاح
المستخدم في
ق��ص��ف ا لمسجد
ه��و س�ل�اح أمريكي
ال��ص��ن��ع استخدمه
الجيش األمريكي
في ال��ع��راق ..وأنه
وص��ل إل��ى اليمن
عبر إحدى المجاميع
االرهابية التي خاضت
معارك مع األمريكيين
ف��ي ال��ع��راق ..ويقول:
إن ال��والي��ات المتحدة
طلبت م��ن ا ليمنيين
تأجيل االع�ل�ان ع��ن ذلك
ريثما تكمل تحقيقاتها ،حيث إن
الموضوع يشكل إحراجًا للقوات
االمريكية.
وي�����ض�����ي�����ف
ال����ك����ول����ون����ي����ل
«ديمنتوف» :أن أصابع
االت�����ه�����ام
األم��ري��ك��ي��ة
ت��وج��ه��ت ال��ى
الزعيم االسالمي
ال��م��ل��ي��اردي��ر حميد
األح��م��ر وقائد
فرقة الجيش
ال��م��ن��ش��ق��ة ،حيث
إ ن ا أل و ل يمتلك ا ل��م��ا ل
الوفير لشراء مثل هذا
ال��س�لاح الباهظ ال��ذي
التمتلكه سوى دولتين
في العالم «أمريكا وروسيا» والثاني
يمتلك الخبرة العسكرية والعالقات
الوثيقة بالجماعات االرهابية ..ويتوقع
أن تستغل الواليات هذا الموضوع إلجبار
الزعيمين المذكورين على الخروج من لعبة
الربيع الثوري ،إن نجحت واشنطن فع ً
ال في
التوصل إلى أدلة دامغة تدينهما.

االنقالب على المبادرة

إن أقدم
يعتقد كثير من اليمنيين أن��ه ْ

الوسطاء الدوليون
يرتكبون أخطا ًء فادحة
بضغطهم على النظام
ثروة علي محسن تتوزع
في بنوك ألمانيا وسويسرا
والسعودية واإلمارات

االسالميون على سيناريو االنقالب على اتفاق
التسوية الخليجي ،فإنهم لن يستمتعوا طوي ً
ال
بالنشوة الثورية ،ألن الحرب األهلية ستشتعل
في كل متر من اليمن ..ولن يقتصر األمر على
حرب وحدات عسكرية بل إن تنظيم القاعدة
الذي يحتل محافظة أبين حاليًا سيفجر أعنف
معاركه إلعالن إماراته االسالمية الجديدة
بتحالف مع التيار المتشدد للشيخ عبدالمجيد
الزنداني ..كما سينتهز االنفصاليون الفرصة
إلعالن مشروعهم ضد الوحدة وخوض حرب
عصابات يحترفونها ضد كل من يقف في
وجههم ..وكذلك سيفعل الحوثيون الشيعة
لبسط نفوذهم الكامل على ما ال يقل عن
ثالث محافظات شمالية..
فاليمن ليست كغيرها ،إذ أن كل من فيها
يملك قبيلة ،وسالحاً ،وقدرة على القتال لزمن
طويل ..لهذا عندما تحدثت في لقاء خبراء
ستوكهولم أخبرتهم أن الربيع العربي سينتحر
في اليمن ،فالثورة في اليمن قدمت رأسها
قرباناً للفاسدين وتجار السالح والحروب ،خالفاً
لكل ثورات العالم..

خطأ الوسطاء الدوليين

أعتقد أن هناك أخطاء فادحة ،وضعت اليمن
بين مخالب االسالميين ،ارتكبها الوسطاء
الدوليون بضغطهم على نظام الرئيس علي
عبداهلل صالح لتوقيع اتفاق مع طرف ال يمثل
إطالقاً جميع قوى الشعب اليمني ،وإنما يمثل
التحالف االسالمي القبلي بدرجة أساس،
حيث إن «مجلس المعارضة» الذي يرأسه
«محمد باسندوة» ونائبه «حميد األحمر»هو
وجه آخر لتحالف أحزاب اللقاء المشترك الذي
يضم بجانب االسالميين أحزابًا ال يتجاوز
عدد أنصارها جميعاً ثالثة آالف شخص ..أما
القوى التي تم تجاهلها فهي االنفصاليون
والحوثيون والليبراليون والشباب ..وتحدثت
الدكتورة ايفانس عن أسباب ذلك من وجهة
نظرها..
أما فيما يتعلق بالقوى المدنية الليبرالية التي
تضم نخب المثقفين والشباب المستقلين،
فإنهم ال يشكلون رقمًا مهمًا في حسابات
ثورات الربيع العربي ،فهم فئة مسالمة وكان
من السهل في تونس ومصر قمعها بالقوة
على ايدي االسالميين .وقد حدث مثل ذلك
في اليمن حين قام اإلصالح بضرب واعتقال
عشرات المثقفات والمثقفين في عدة مسيرات،
كما تم مضايقتهم في ساحات االحتجاجات
حتى اجبروهم على مغادرتها.
إّ
ال أن هذه القوى الليبرالية تعرف مصيرها
ً
أيضا ،وستحاول حماية نفسها بالتحالف مع
قوى أخرى مثل االشتراكيين والقوميين ،وربما
أيضاً مع حزب الرئيس «المؤتمر الشعبي» الذي
سيتعرض لهزة عنيفة بعد مغادرة الرئيس
علي عبداهلل صالح كرسي الرئاسة ،ولن يكون
سه ً
ال عليه استئناف نشاطه السياسي في
وقت قصير من ذلك ،فاإلصالحيون يطالبون
باجتثاثه ،وه��و فشل في بناء أي كيانات
مؤسسية مدنية لنفسه تكفل له الحماية أو
االستمرار مستقب ً
ال.
من الواضح أن «التعقيدات» في عملية
التغيير التي أشارت إليها المستشارة «أنجيال
ميركل» ترتبط بدرجة أساسية بالمستوى
الكبير من المتناقضات بين عدد كبير أيضاً من
األطراف اليمنية ..ففي اليمن شعب فقير ،غارق
بالمشاكل ،من السهل ألي تاجر أن يستأجر
مئات اآلالف من شبابه العاطلين مقابل قوت
يومهم  ،ويعلن عن ثورة ..كما فعل الزعيم
القبلي االسالمي الملياردير حميد األحمر
الذي تتجاوز ثروته  84مليار دوالر ،وكما فعل
الجنرال علي محسن األحمر الذي تقدر أمالكه
من األراضي ما يفوق مساحة العاصمة صنعاء
بكل قراها وضواحيها ،وتتوزع أرصدته البنكية
على أربع دول :سويسرا ،ألمانيا ،اإلمارات،
السعودية..
بعد عشرة أشهر م��ن األزم���ة م��ا زال
الرئيس علي عبداهلل صالح رئيساً لليمن،
بينما رحل الشباب المطالبون برحيله
منذ  21مارس يوم احتلت فرقة الجيش
ساحاتهم .ولم يبقَ من الربيع اليمني
سوى مليشيات إسالمية متطرفة وفصائل
قبلية مسلحة!!..

٭ ساندرا ايفانس -ناشطة ألمانية ،وأستاذة
جامعية -رئيسة المركز العربي األلماني
للدراسات االستراتيجية
«الميثاق» تنشره بتصرف

استشهاد جنديين وإصابة سبعة آخرين

قوات الحرس تصد هجوم ًا لإلرهابيين بأرحب
أح��ب��ط��ت ق����وات ال��ح��رس
الجمهوري محاولة تسلل
إل��ى نقطة عسكرية في
منطقة ب��اذان -بني جرموز -مديرية
أرحب نفذتها عناصر تابعة للميليشيات
القبلية والحزبية المسلحة وكبدت
المهاجمين خسائر فادحة.
وقال مصدر عسكري يمني إن «رجال
الحرس الجمهوري تمكنوا من التصدي
لعناصر إره��اب��ي��ة متطرفة حاولت
التسلل إلى نقطة عسكرية في منطقة
تسمى باذان ببني جرموز  ،وهي عبارة

عن نقطة عسكرية لتأمين الطريق» ..
وأك��د المصدر العسكري «أن ق��وات
الحرس الجمهوري ألحقت بتلك المليشيات
المتطرفة خسائر مادية وبشرية فادحة ،
فيما استشهد جنديان وأصيب  7آخرين،
وأعطبت عربة نوع بي تي ار».
وأضاف« :أن عدد اإلرهابيين الذين
لقوا مصرعهم  40فرداً فيما جرح 16
آخرين وأعطبت مركبة عسكرية بما
فيها من معدات وذخائر».
نافيا صحة األخبار التي روجت لها
مواقع أخبارية معارضة تابعة لحزب

اإلص�لاح عن سيطرة عناصر الحزب
على مواقع تابعة للحرس الجمهوري
في منطقة بني جرموز وجبل الصمع.
وأكد المصدر أن «الحرس الجمهوري
مسيطر على الوضع وال حقيقة لمزاعم
تلك العناصر اإلرهابية وان معسكر
الصمع سيظل قلعة حصينة عصية
على اإلرهابيين والمخربين» ..مشيداً
بـ»المواقف الوطنية الشجاعة للشرفاء
من أبناء قبيلة أرحب الرافضين لتلك
العناصر االرهابية والخارجة على
النظام والقانون».

