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)أ.ف.پ( جانب من اخلراب والدمار الذي حلق مبسجد الرئاسة اليمنية نتيجة قصفه يوم اجلمعة املاضي ونتج عنه اصابة صالح وكبار املسؤولني اليمنيني  

حتليل إخباري

دبي ـ رويترز: كل دقيقة يقضيها الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح 
بعيدا عن بالده تقربه خطوة جديدة من نهاية حكمه الذي جاوز ثالثة 

عقود من الزمن.
صالح الذي أصيب في هجوم صاروخي على دار قصر الرئاسة في 

العاصمة اليمنية صنعاء يوم اجلمعة موجود في السعودية طلبا للعالج 
في حلظة حاسمة من عمر االنتفاضة الشعبية الناشبة في اليمن منذ 

أربعة أشهر.
ووسط تضارب التقارير التزال عدة أمور غامضة منها مدى خطورة 

إصابة صالح وما إذا كان قد ترك أي أبناء أو أبناء اخوة في محاولة إلبقاء 
قبضة أسرته على السلطة وما إذا كان سيعود الى اليمن مرة أخرى.

وقال احمللل السياسي املقيم في صنعاء علي سيف حسن »كل ما نعرفه 
هو اننا في حلظة بالغة اخلطورة«.

وأضاف أن هناك تصورين يجب وضعهما في االعتبار.. األول هو ان 
صالح )69 عاما( ترك فراغا سيندفع أقاربه كي يشغلوه مما سيؤدي 

الى اشتباكات مع خصوم صالح القبليني والى حرب أهلية.. والثاني هو 
ان السعودية رمبا تتوسط في اتفاق إلنقاذ ماء الوجه لتسمح لصالح 

مبغادرة البالد ونقل السلطة.
ويعتمد الكثير في ذلك على موقف السعودية نفسها في الساعات 

وااليام املقبلة. فهي أكبر مانح مالي لليمن ومتول حكومة صالح وتزود 
جيشه بالعتاد وتقدم الدعم للمستشفيات.

وتشترك السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في حدود يصل طولها 
الى 1500 كيلومتر مع اليمن وكانت حتى وقت قريب هي والواليات 

املتحدة تدعمان صالح كحليف ضد جناح للقاعدة يتخذ من اليمن مقرا 
له.

وبعدما اتضح في ابريل ومايو املاضيني ان احملتجني املناهضني للحكومة 
في شوارع اليمن ليس لديهم أي نية للتوقف عن مطالبتهم صالح 

بالتنحي تدخلت السعودية ودول اخلليج العربية ثالث مرات للتوسط في 
اتفاق بني صالح واملعارضة.. وهي محاوالت انهارت كلها في اللحظات 

االخيرة.
لكن السعودية لم تتخذ اخلطوة احلاسمة بعد بسحب دعمها املالي فيما 

يرجع على االرجح الى عدم اليقني بشأن كيفية شغل فراغ السلطة.
وإذا بقي صالح في السعودية فسيصبح ثاني زعيم عربي يلجأ للمملكة 
بعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي فر إليها يوم 14 يناير 

بعد احتجاجات أجبرته على الهروب.
وسيكون ثالث رئيس يسقط في »الربيع العربي« الذي شهد أيضا 

سقوط الرئيس املصري حسني مبارك.
وقال احمللل السياسي السعودي خالد الدخيل ان صالح ما كان ليسافر 

الى السعودية اال إذا كان يعتزم التماس مخرج.
وأضاف الدخيل »رئيس البرملان ورئيس الوزراء والرئيس هنا اذن 

فاحلكومة بالفعل هنا.. هذا سيسهل ترتيب تنحي علي عبداهلل صالح«.

ونقلت العشائر املتنازعة والنخب السياسية معركتها الى شوارع صنعاء 
قبل أسبوعني. ولقي نحو 200 شخص حتفهم في القتال وفر اآلالف من 

املدينة.
واتسم الهجوم الصاروخي على صالح قبل يومني والذي قتل فيه سبعة 
أشخاص وأصيب فيه رئيس الوزراء واثنان من نوابه ورئيسا مجلسي 

البرملان بدقته واتقانه وبالوشاية من الداخل.
ويقول محللو معهد ستراتفور لدراسات املخابرات ان صالح واآلخرين 

كانوا في املسجد داخل قصره لذلك فإنها ليست سوى دسيسة من احد 
املقربني من صالح هي التي رصدت موقعه. وبعبارة أخرى كانت تلك 

محاولة اغتيال.
وأنحى صالح الذي لم يصدر عنه سوى تسجيل صوتي بعد الهجوم 
بالالئمة في االعتداء على »عصابة خارجة عن النظام والقانون« لكنها 
كانت في االغلب محاولة انقالب برغم عدم إعالن أي جهة املسؤولية 

عنها.
وأضاف احملللون »هذا ليس عمل رجال القبائل، بل تدبير عسكريني 

تلقوا دعما من أفراد من النظام يعتقد انهم قريبون لصالح«.
»ولهذا السبب يشتبه ستراتفور في ان أبرز مناوئي صالح داخل اجليش 

اللواء علي محسن االحمر الذي كان يلتزم الهدوء على نحو واضح في 
االيام القليلة املاضية الذي يحظى باحترام كبير بني رجال احلرس القدمي 

في اليمن كان ضالعا في مؤامرة االنقالب على ما يبدو«.
ووقف علي محسن وجنراالت آخرون خلف الثوار يوم 21 مارس بعدما 

قتل القناصة 52 محتجا في ميدان بصنعاء.
وفي عالمة أخرى على ان صالح رمبا يكون يعد العدة للخروج من 

السلطة اصطحب أيضا 35 من أقاربه معه الى السعودية غير انه من غير 
الواضح عدد أبنائه وأبناء اخوته الذين يرافقونه، والكثير منهم يتقلد 

مناصب في اجلهاز احلكومي.
ويقول صالح ان كل ما يسعى اليه هو »خروج مشرف« وأصر في 

املفاوضات مع دول اخلليج العربية على اتفاق نقل السلطة على ضمانات 
بعدم مالحقته قضائيا وقد حصل عليها بالفعل.

ورمبا تأتي إشارة أيضا بشأن كيفية رد فعل اليمنيني على رحيل صالح 
من قادة اجليش ممن انشقوا وانضموا الى القبائل واحملتجني املناهضني 

للحكومة.
وقد يقنع هدوء العنف الذي يدفع اليمن الى حافة احلرب األهلية 

السعودية على ان رحيل صالح نهائيا رمبا يقدم فرصة لليمن الستعادة 
قدر من األمن واالستقرار.

وقال محجوب زويري أستاذ التاريخ بجامعة قطر »املتظاهرون أرادوا 
مغادرة الرئيس للبالد. هذا )رحيل صالح( من احملتمل ان ميثل استجابة 

ألحد طلبات املتظاهرين. اعتقد انه يتعني علينا النظر فيما حدث في 
االيام القليلة املاضية فقد غير اآلليات احملركة داخل املشهد السياسي 

اليمني«.

هل سيكتب الفصل األخير من حياة الرئيس اليمني في السعودية؟

غموض على رأس الدولة: نائبه يتولى السلطات من منزله.. وجنله موجود في قصر الرئاسة

»شباب الثورة« يحتفلون بـ »هروب« الرئيس.. وصالح  يعود بعد أسبوعني 

األول ان الشيخ صادق األحمر زعيم 
قبائل حاشد مس���تعد لهدنة بعد 
جهود بذلتها السعودية للتهدئة.

من جهتهم، دعا »شباب الثورة 
السلمية« الى تشكيل جلان حماية 
للدفاع عن املنشآت العامة في وجه 

املخربني واللصوص.
كما قت���ل 4 جنود من احلرس 
اجلمهوري ومسلح مدني أمس في 
اشتباكات عنيفة اندلعت في محيط 
القصر اجلمهوري في مدينة تعز 
جنوب صنعاء، حسبما أفاد شهود 
عيان ومشاركون في االشتباكات 

لوكالة فرانس برس.
وقال الشهود ان القتلى اخلمسة 
سقطوا خالل اش���تباكات عنيفة 
بني احلرس اجلمهوري ومسلحني 
مدنيني منظمني حتت اسم »صقور 
حماية الثورة في تعز« بالقرب من 

احلرس اجلمهوري في املدينة.
وعلى صعيد آخر، قتل تسعة 
جنود مينيني في كمينني نصبهما 
مساء أمس األول عناصر من القاعدة 
في محيط مدينة زجنبار اجلنوبية 
التي يسيطر عليها التنظيم، حسبما 
أفاد مسؤول عسكري لوكالة فرانس 

برس.
وعل���ى صعيد متص���ل، أعلن 
الشيخ صادق األحمر زعيم قبائل 
حاشد وجود وس���اطة سعودية 
»ملكية« بينه وبني احلكومة لوقف 

إطالق النار.
وأوضح األحمر أن هذه الوساطة 
تتم برعاية العاهل السعودي امللك 
عبداهلل ب���ن عبدالعزي���ز، وولي 
عهده األمير سلطان لوقف إطالق 
النار ب���ني أنصار األحمر والقوات 

احلكومية.
وقال األحمر انه »ملتزم بهدنة 
تستمر يوما من جانب واحد احتراما 
للوساطة السعودية رغم استمرار 
القوات احلكومية في قصف منزله 

ومنازل إخوانه في صنعاء«.

وبعد الهجوم، أعلن مس���ؤول 
مقرب من صالح ان الرئيس »أصيب 
بحروق وخدوش في وجهه وصدره« 
وحالته ال تدعو الى القلق، قبل ان 
يؤكد صالح بنفس���ه في تسجيل 
صوتي بثه التلفزيون اليمني انه 

بخير.
وأكد الديون امللكي السعودي في 
بيان فجر أمس ان »الرئيس صالح 
وصل برفقة آخرين من مسؤولني 
ومواطنني ممن تعرضوا إلصابات 
مختلف���ة الس���تكمال عالجهم في 
اململك���ة جراء األحداث التي جرت 

مؤخرا في اليمن«.
وأوض���ح البي���ان ان الرئيس 
اليمني نقل الى السعودية بعدما 
توجه فريق طبي متخصص بأمر 
من خادم احلرمني امللك عبداهلل بن 
العزيز و»استجابة لرغبة« اليمن، 

الى صنعاء.
ويعالج في الس���عودية أيضا 
مسؤولون مينيون كبار اصيبوا 
أبرزهم رئيس  الهجوم نفسه  في 
الوزراء علي مجور ورئيس مجلس 
الن���واب يحيى الراع���ي ورئيس 
مجل���س الش���ورى عبدالعزي���ز 
الوزراء  عبدالغني ونائب رئيس 
للشؤون الداخلية صادق أمني ابو 
راس ونظيره لشؤون الدفاع واألمن 

راشد محمد العليمي.
اتهم ش���يوخ آل  وكان صالح 
األحمر الذين خاض���وا مع قواته 
مواجهات دامية في صنعاء خالل 
األس���بوعني املاضيني، باستهدافه 
وتوع���د مبواجهتهم ومحاربتهم، 
اال انه���م نف���وا ان يكونوا خلف 

الهجوم.
وميداني���ا، ب���دا الوضع هادئا 
متاما في صنعاء في الصباح بعد 
ان سمعت طلقات نارية متقطعة 
خالل الليل، وتبدو الشوارع خالية 

متاما من حركة املرور.
وكانت مصادر قبلية أكدت أمس 

من جانبهم اعتبر شباب ثورة 
التغيير بجامعة صنعاء أمس أن 
وصول صالح إلى السعودية للعالج 
الداعية  مبثابة »جناح لثورتهم« 

لتنحيه عن احلكم.
وقال بيان صادر عن ش���باب 
ثورة التغيير »لقد سجلتم اليوم 
انتصارا بفعل تضحياتكم اجلسيمة 
والتي جاءت بفعل ثورتكم الشعبية 
ورفضت العنف رغم كل االعتداءات 
واملمارس���ات القمعي���ة للنظ���ام 
وأسستم محطة جديدة من تاريخ 

نضال الشعب اليمني«.
وأض���اف البيان »ندعو جميع 
أبناء الشعب اليمني إلى االحتفال 
بالنصر بتحقق املطلب األول للثورة 

واملتمثل برحيل صالح«
بدوره قال وليد العماري أحد 
قيادات ش���باب الث���ورة اليمنية 
انترناش���ونال  ب���رس  ليونايتد 
»التأشيرة التي حصل عليها صالح 
من قبل الس���عودية هي تأشيرة 
خروج نهائي من اليمن ودون أي 
عودة«. وأضاف العماري »رمبا كانت 
تلك أفضل استراتيجية للخروج 
بحجة أنه اضطر للمغادرة ألغراض 
صحية سواء كان هذا من عند اهلل 

أو من تخطيط السعودية«.
أما في تعز )جنوب صنعاء(، 
فنظ���م اآلالف مس���يرة وصل���ت 
الى س���احة االعتصام التي متكن 
احملتج���ون من احتالله���ا مجددا 
بعد طردهم منها بالقوة األسبوع 
املاضي وشارك في املسيرة اآلالف 
من الرجال والنساء الذين يحتفلون 
مبغادرة صالح وهتف املتظاهرون 
»حرية، حرية« و »يا ش���باب يا 

شباب علي عبداهلل هرب«.
وأصيب صالح اجلمعة في هجوم 
الرئاسي  القصر  استهدف مسجد 
ونقل ليل أمس األول الى السعودية 
لتلقي العالج مع مس���ؤولني كبار 

أصيبوا في الهجوم نفسه.

الواليات املتحدة في صنعاء جيرالد 
فيرستاين وبحثا عددا من القضايا 
املتعلقة باملستجدات الراهنة على 
الس���احة اليمنية وسبل التعاون 
لتأم���ني كل اخلدمات األساس���ية 
كالنفط والغاز والكهرباء وتثبيت 
وقف إطالق الن���ار بصورة كاملة 

وشاملة.
وقالت وكالة االنباء اليمنية ان 
اجلانبني ناقشا أيضا أهمية تعاون 
اللقاء املش���ترك لتحقيق  أحزاب 
النجاح���ات املنش���ودة وتغليب 
املصلحة الوطنية على كل املصالح 
األخرى السيما أن الظروف الراهنة 
معقدة وصعبة عالوة على تعاون 
اجلميع من أحزاب ومؤسس���ات 
املدني وكل الشخصيات  املجتمع 
االجتماعية مبختل���ف اجتاهاتها 
من أجل منع أي عمليات تخريبية 
أو عدواني���ة على املصالح العامة 
واخلاصة وتأمني الطرقات وسحب 
أي تواجد مس���لح غير شرعي في 

املدن.
وأشارت الوكالة الى ان السفير 
األميركي أك���د ادانة بالده حلادثة 
استهداف دار الرئاسة يوم اجلمعة 
املاضي بقذيفة صاروخية أصيب 
خاللها الرئيس علي عبداهلل صالح 

وكبار معاونيه.
ومتنى السفير األميركي الشفاء 
العاجل للرئيس صالح وكل املصابني 
مؤكدا التعاون الكامل في كل ما يهم 
أمن واستقرار ووحدة اليمن، مشيرا 
ال���ى ان االدارة األميركي���ة تتفهم 
طبيعة الظروف الصعبة التي مير 

بها اليمن في الوقت الراهن.
وهتف عش���رات املتظاهرين 
املتحمسني في س���احة االعتصام 
في صنعاء »حري���ة حرية اليوم 
عيد احلرية« حسبما أفاد مراسل 
وكالة فرانس برس وهتف آخرون 
»خالص، سقط النظام« وأخرون 

»اليوم مين جديدة«.

يس���ود  وكاالت:   � صنع���اء 
غموض كبير بش���أن رأس الدولة 
اليمنية بع���د إجراء الرئيس علي 
عبداهلل صالح عمليتني  جراحيتني  
الس���تخراج شظايا من صدره في 
السعودية، بينما يحتفل الشباب 
الذين يقودون منذ أشهر انتفاضة 
واس���عة ب�»هروبه« معتبرين انه 

»سقوط للنظام«.
وفيما أكدت مصادر سعودية 
أن صالح »سيعود إلى صنعاء بعد 
أسبوعني من التأهيل الطبي«، أعلنت 
مصادر مقربة من الرئاسة لوكالة 
فرانس برس ان احمد جنل الرئيس 
اليمني وقائد احلرس اجلمهوري، 
موجود في قصر الرئاس���ة بينما 
نائب الرئيس عبدربه منصور الذي 
يفترض ان يدير شؤون البالد في 
غياب الرئيس مبوجب الدستور، 

موجود في منزله.
وأكد املص���در ان اجتماعا عقد 
الليلة قب���ل املاضية ضم عبدربه 
منصور مع أبن���اء واخوة وأبناء 
اخوة الرئيس الذين يشغلون ارفع 
العسكرية  املناصب في املنظومة 
واألمنية في اليمن، دون ان يرشح 

أي شيء عن هذا االجتماع.
وذكر املصدر ان االجتماع ضم 
نائب الرئيس مع أخوي الرئيس 
علي صالح األحم���ر مدير مكتب 
القائد األعلى للقوات املسلحة وقائد 
العمليات العسكرية، ومحمد صالح 

قائد القوات اجلوية.
كما ض���م جنله أحم���د وابني 
أخيه طارق محمد عبداهلل صالح 
قائ���د احلرس اخل���اص، ويحيى 
محمد عب���داهلل صالح قائد األمن 

املركزي.
ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن 
اجراءات ادارة ش���ؤون البالد في 
غياب صالح، فيما استمر التلفزيون 
اليمني ببث االغاني املؤيدة للرئيس، 
وفي الش���ارع، يحتفل الشباب ب� 
»ه���روب« صالح، وب� »س���قوط 

النظام«.
إلى ذلك ذكرت تقارير إخبارية 
أن الرئي���س اليمني علي عبداهلل 
صالح خضع لعملية جراحية في 

العاصمة السعودية الرياض.
وأوضحت قناة »العربية« أن 
صالح في مبنى كبار الشخصيات 
ف���ي املستش���فى العس���كري في 
الرياض، مش���يرا إلى أن التقرير 
الطبي اخلاص به يوضح إصابته 
بشظايا وحروق جراء القصف الذي 

استهدف مقره.
وردا على إعالن احلزب احلاكم 
في اليمن عن عودة صالح إلى البالد 
في غضون أي���ام تعهدت مصادر 

باملعارضة مبنعه من العودة.
ونقلت وكال���ة األنباء اليمنية 
)سبأ( عن مصدر مسؤول أن أسرة 
صالح لم تغادر معه إلى السعودية 
وأن من راف���ق صالح هم عدد من 
املس���ؤولني في الدولة واحلكومة 

الذين أصيبوا معه في القصف.
وحسب ماينص عليه الدستور 
فقد ق���ام نائب الرئي���س اليمني 
الفريق عبد رب���ه منصور هادي 
مبهام صالح واستقبل أمس سفير 

جنود اجليش املتضامنون مع الثوار على اكتاف املتظاهرين احتفاال مبا سموه »هروب صالح« للرياض          )رويترز(




































 










احلزب احلاكم يؤكد 
عودة صالح خالل 

أيام بعد إجرائه 
العملية اجلراحية في 
الرياض.. واملعارضة 

تتعهد مبنعه

األحمر: ملتزم بوقف 
النار من جانب واحد 

احترامًا للوساطة 
السعودية رغم استمرار 

القوات احلكومية في 
قصف منازلنا

سفير اليمن في القاهرة: 
حرس صالح حاولوا اغتياله

صنعاء تتهم القاعدة 
بتدبير الهجوم على صالح

»نيويورك تاميز«: توقعات 
بعدم عودة صالح إلى الرئاسة 

بعد سفره إلى السعودية

فجر عبداملالك منصور س���فير اليمن بالقاهرة ومندوبها 
الدائم في جامعة ال���دول العربية مفاجأة من العيار الثقيل 
ببرنام���ج »90 دقيقة« امس االول عندما ش���كك في قيام آل 
األحمر بقصف قصر الرئاسة باليمن وإصابة الرئيس علي 

عبداهلل صالح.
وأضاف أنه يعلم علم اليقني أن أفرادا من حرس الرئاسة 
ه���م الذين انقلبوا على صالح وحاول���وا اغتياله وأن األمر 

برمته دبر من داخل القصر.
ودلل منصور على ذلك بالبيان الرئاسي الذي صدر بإجراء 
حتقي���ق ملعرفة الفاعل وهو ما ينفي مس���ؤولية آل األحمر 
وكش���ف منصور أن الذخيرة التي استخدمت في العملية ال 
ميتلكها سوى قوات احلرس اجلمهوري وإطالق القذائف مت 

من داخل القصر.
وتوقع منصور أن يظ���ل صالح يناور حتى آخر حلظة 
في حياته للخروج من احلكم خاصة أنه تعود على التالعب 
برغبات الش���عب. وش���كك منصور في التسجيل الصوتي 
للرئيس اليمني الذي أذيع ونس���ب لصالح قائال: كل شيء 

جائز في السياسة.

صنعاء � يو.ب���ي.آي: اتهمت الس���لطات اليمنية تنظيم 
القاعدة بتدبير الهجوم الذي استهدف مسجدا يقع في محيط 
القصر الرئاس���ي يوم اجلمعة املاضي وأس���فر عن إصابة 
الرئي���س علي عبداهلل صالح وأركان حكمه ومقتل س���بعة 

من احلرس اخلاص.

واش���نطن � أ.ش.أ: توقعت مص���ادر أميركية أال يعود 
الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح مجددا إلى الرئاسة بعد 
قيامه بنقل سلطاته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي إثر 

إصابته بجروح في قصف استهدف املجمع الرئاسي.
وقالت صحيفة نيويورك تاميز: إن السعوديني الذين 
اس���تقبلوا صالح في الرياض لعالجه من اإلصابات التي 
حلقت به سعوا منذ البداية إلى تنحية صالح عن السلطة 
ونقلها إلى نائبه كما جاء في مبادرة خليجية رفض الرئيس 

اليمني توقيعها ألسابيع.
وأضاف���ت أنه بالرغم من أن مغ���ادرة صالح لليمن قد 
حت���د من التوترات في صنعاء عل���ى املدى القصير وإنه 
ال توجد خطة واضحة موجودة لتحقيق حتول سياسي 
دائم في اليمن، مش���يرة إل���ى أن ثمة مخاوف في ظل هذا 
الفراغ أن تبدأ فصائل املعارضة واحملتجون الش���باب في 

قتال بعضهم البعض.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولني سعوديني رفضوا الكشف 
عن هويتهم القول: إن صالح وافق فقط على مغادرة اليمن 

عندما ساءت حالته بعد الهجوم على قصره اجلمعة.
وأكدت نيويورك تاميز استنادا إلى محللني لم تسمهم 
أن »املغادرة املفاجئة لصالح فاجأت اليمنيني، وقد متثل 
حتديا خطيرا للواليات املتحدة التي تش���عر بقلق شديد 

حيال الفوضى املتصاعدة في اليمن«.
وبدورها قالت صحيفة واش���نطن بوست: إن مغادرة 
صالح لليمن »جتعل من غير احملتمل أن يعود إليها مجددا«، 
معتبرة أن توجه الرئيس اليمني إلى الس���عودية »على 
م���ا يبدو لتلقي العالج« زاد من فرص فقدان أحد احللفاء 
الرئيسيني للواليات املتحدة في احلرب ضد القاعدة بعد 
أن فقد صالح س���يطرته على الس���لطة وترك خلفه دولة 

تنزلق نحو الفوضى.


