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مصادر أميركية: 40% من جسم الرئيس اليمني أصيب بحروق

شباب الثورة اليمنية: سنمنع صالح من العودة.. ونرفض احلكم العسكري
والصدر إال أن مدى تلك اإلصابات 

ما يزال غير معروف.
ولفت مصدر أميركي آخر إلى ان 
الرئيس اليمني يعاني من إصابات 
بالغة موضحا »انها ليست باإلصابة 

الطفيفة. أصيب بشدة«.
وعقب املسؤول الذي لفت إلى 
انه لم يتلق آخر مستجدات احلالة 
الصحية للرئيس اليمني قائال »لم 
يتضح بعد إذا ما كان سيعود لليمن 
ومتى، انه حتت ضغوط سياسة 

كبيرة«.
وذكر املصدر أن القائم بأعمال 
اليمن عبدربه هادي  الرئيس في 
»ليس العبا على املدى األبعد، بل 
يس����ير أعمال النظام على الرغم 
من انه قد يكون مرش����حا في أي 
انتخابات مستقبلية في فترة ما 

بعد صالح«.
اليمني  ب����أن اجلي����ش  وأفاد 
يقف خلف احلكوم����ة اليمنية إال 
أنه رفض التكهن باستمراره على 

موقفه هذا.
في سياق متصل، اعلن املتحدث 
الداخلية السعودية  باسم وزارة 
اللواء منصور التركي امس مقتل 
اثنني واصابة آخر من حرس احلدود 
عندما حاول احد السعوديني عبور 
احل����دود باجتاه اليمن، بحس����ب 

الوكالة الرسمية.
ونقل����ت الوكالة ع����ن التركي 
العبور  قوله ان »سعوديا حاول 
ال����ى اليمن فالحقت����ه دورية من 
حرس احلدود فأطلق النار عليها 
ما ادى الى مقتل عنصرين واصابة 
آخر بجروح كما قتل مطلق النار 

برصاص الدورية«.
إل����ى ذلك ابدى مص����در طبي 
مبستش����فى الرازي مبدينة عدن 
تخوفه من انتشار وباء الكوليرا 
جراء نزوح اآلالف من محافظة ابني 
بعد املواجهات بني اجليش وعناصر 
تنظيم القاعدة الذين استولوا على 

احملافظة قبل اسبوعني.
الطبي ليونايتد  وقال املصدر 
برس انترناشيونال اعراض املرض 
ظهرت في عدد م����ن احلاالت في 
الفارين  ابني  مخيم للنازحني من 
من املواجهات العنيفة بني القوات 

احلكومية ومسلحي القاعدة.

اليمن ومنعها م����ن التحرك نحو 
العاصمة«.

في غضون ذلك، قال الش����يخ 
حمود سعيد املخالفي شيخ مشايخ 
تعز اليمنية ان مس����لحني تابعني 
املدينة  للمعارضة سيطروا على 
امس بعد مواجه����ات مع القوات 
املوالي����ة للرئيس عل����ي عبداهلل 

صالح.
الش����يخ حم����ود ان  واضاف 
»تعز سقطت بأيدي الثوار بشكل 

فعلي«.
وتابع ردا على سؤال »التزال 
الثورة س����لمية حت����ى اآلن، وان 
ش����اء اهلل حت����ى النهاي����ة التي 
اقتربنا منها، لقد تعهدنا بحماية 
املتظاهرين سلميا عندما تعرضوا 
البادة جماعية ودورنا هو حماية 

املعتصمني«.
ال����ى ذل����ك، كش����فت مصادر 
أميركية مس����ؤولة امس ان %40 
اليمني علي  الرئيس  من جس����م 
عبداهلل صال����ح أصيب بحروق، 
فضال عن توقف إحدى رئتيه عن 
العمل جراء إصابات حلقت به في 
هجوم استهدف املسجد الرئاسي 

يوم اجلمعة املاضي.
ونقلت ش����بكة »س����ي.ان.ان« 
األميركية ع����ن املصادر قولها ان 
40% من جسم صالح محروق فضال 
عن توقف إحدى رئتيه عن العمل 
جراء إصاباته في الهجوم الذي قال 
ديبلوماسيون غربيون ان قنبلة 
تس����ببت فيه وليس هجوما من 
اخلارج. وأوضح الديبلوماسيون 
الراهنة  اليمني����ة  التحقيقات  ان 
»تركز على ان ما حدث وقع داخل 
املس����جد« وليس بس����بب هجوم 

بواسطة صاروخ أو قذيفة.
وقال مصدر ديبلوماسي عربي 
مطلع على احلالة الصحية لصالح 
ان احدى الشظايا تسببت في جرح 

عمقه سبع سنتمترات.
وكانت مصادر ديبلوماس����ية 
ل� »سي.ان.ان« ان  غريبة كشفت 
صالح خضع جلراحة في الرأس، 
بينما قال مس����ؤول أميركي كبير 
للشبكة طلب عدم الكشف عن اسمه 
ان الرئيس اليمني أصيب بشظية 
وأصيب بحروق بالغة في الوجه 

باالحتجاج����ات حتى لو ش����كلت 
املعارضة حكوم����ة انتقالية دون 
أن تتبني مبادئنا ودون أن تضع 
دستورا جديدا للبالد يضع أساس 

مدنيتها«.
أما فيما يتعلق باستمرار تواجد 
جنل الرئيس اليمني الركن أحمد 
صالح قائد احل����رس اجلمهوري 
داخل القصر الرئاسي، فقال القرشي 
»قل عدد القوات التي يتحكم بها، 
وبالتال����ي لن يكون ق����ادرا علي 
الصمود إذا ما قرر الشباب الزحف 

نحو القصر الرئاسي«.
وقال »قدراته العسكرية صارت 
ضعيف����ة جدا، نع����م لديه بعض 
الوحدات العسكرية التي تتمركز 
معه داخل القصر الرئاس����ي لكن 
التي  وحدات احلرس اجلمهوري 
يقودها أغلبها، وحتديدا املتمركزة 
بصنعاء، أعلنت تأييدها للثورة، 
أما وحدات احل����رس اجلمهوري 
املوج����ودة خارج صنع����اء، فهي 
عاجزة عن التحرك نتيجة لتصدي 
قيادات القبائ����ل اليمنية لها بكل 

اليمني ومن حقهم الترش����ح ألي 
منصب، أما إذا رغبوا في السيطرة 
على السلطة، فسيتم رفضهم من 

قبلنا«.
وفي معرض تعليقه على مدى 
تنظيم شباب الثورة ألنفسهم في 
كيان مس����تقل بهم يس����تطيعون 
من خالله املش����اركة في أي حوار 
مستقبلي حول انتقال أو اقتسام 
السلطة باليمن، قال القرشي »هناك 
ائتالفات ومكونات ش����بابية عدة 
جتمعها مجالس تنسيقية عليا على 
مستوى احملافظات، وفي مقدمتها 
اللجنة التنفيذية والتنظيمية التي 
أمثلها ولكن ال يوجد حزب خاص 

بشباب الثورة حتى اآلن«.
وأضاف »نحن كشباب الثورة 
ال يهمنا أن نكون جزءا من السلطة 
بقدر ما يهمنا شكل الدولة. فنحن 
نريد دولة مدنية بها نظام رئاسي 
وبرملاني دميوقراطي وبها استقالل 
للقضاء واقتصاد قوي، لذا لن نكون 
طرفا في أي مش����اورات ال تتبنى 
أهدافنا وسنس����تمر في التصعيد 

عواص����م � وكاالت: أكد عضو 
الشباب  التنفيذية لثورة  اللجنة 
السلمية في اليمن وسيم القرشي 
أنه إذا لم يتم تشكيل مجلس رئاسي 
انتقالي خالل هذا االس����بوع، فإن 
شباب الثورة اليمنية سيشكلون 
مجلسا انتقاليا من بني صفوفهم 
وس����يعملون عل����ى »تصعي����د 
االحتجاج����ات ضد نائب الرئيس 
اليمني وكل بقايا نظام علي صالح 
واملتواطئني معهم عبر مس����يرات 
ش����بابية تهدف للس����يطرة على 
كل املواقع السيادية بالبالد وفي 
مقدمتها مطار صنعاء ملنع عودة 
الرئي����س علي صال����ح إذا ما قرر 

العودة لليمن«.
القرشي »يرفض شباب  وقال 
الثورة تولي أي شخصية عسكرية 
ملقدرات الوطن في التوقيت الراهن 

واملستقبل«.
وفي معرض رده على س����ؤال 
حول إمكانية قبول شباب الثورة 
بشخصية مثل اللواء علي محسن 
األحمر، قائد الفرقة األولى مدرعة، أو 
قيادة عسكرية ممن أعلنوا تأييدهم 
للث����ورة لتولي حك����م اليمن بعد 
استقالتهم من مناصبهم العسكرية، 
قال القرشي »نريد حاكما مدنيا، ال 
حاكما عسكريا وحتى إذا رغبت أي 
شخصية عسكرية في االستقالة من 
مهامها العسكرية لتتفرغ للترشح 
للرئاس����ة، فنحن سنرفضها ألن 
قضية احلاكم العسكري مرفوضة 

برمتها«.
وأضاف: »نحن ال نريد حاكما 
عسكريا، ال من بيت الرئيس وال من 
أي منطقة أخرى باليمن، حتى نائب 
الرئيس، ال نوافق على استمراره 
كرئيس للبالد مس����تقبال، لكننا 
نرضى فقط بتوليه السلطات في 
تلك املرحلة االنتقالية حتى تتحقق 
مطالبنا والتي ته����دف إلي إقامة 

دولة مدنية«.
أما آل األحمر، كالشيخ صادق 
األحمر واخوته، فإذا استمروا على 
نهجهم الذي اتبع����وه منذ أربعة 
أشهر عندما أيدوا الثورة ونزلوا 
إلى س����احات االعتصام، متخلني 
عن الش����كل القبلي وعن السالح، 
فسيكونون عندئذ جزءا من الشعب 

)أ.ف.پ( مؤيدو الشيخ صادق األحمر يتفقدون الدمار الذي حلق مبنزله نتيجة االشتباكات مع القوات احلكومية  

دراسة أميركية: على واشنطن أن تردع طهران عن إنتاج سالح نووي

غواصات إيرانية لـ »التجسس« بحراسة سفن حربية في البحر األحمر
عواصم � وكاالت: قالت وكالة 
»فارس« شبه الرسمية لألنباء 
امس عن مصدر لم يجر تعريفه 
انه مت ارسال »غواصات عسكرية 
إيرانية إلى مياه البحر األحمر 
بهدف جمع معلومات وحتديد 
القطع البحرية القتالية ملختلف 
دول العالم«. ولم حتدد عدد أو 
الغواصات املعنية ولكن  نوع 
قالت إنها تبحر مع سفن حربية 

تابعة لألسطول الرابع عشر.
وكانت قناة »برس تي.ڤي« 
التلفزيونية قالت في مايو إن 
األسطول الرابع عشر الذي يضم 
السفينة احلربية بندر عباس 
واملدمرة شهيد نقدي أرسل إلى 
خليج عدن ملكافحة القرصنة.

وقالت وكالة »فارس«: »وصل 
األسطول إلى منطقة خليج عدن 
في مايو واآلن وصل إلى البحر 

األحمر ملواصلة مهمته«.
ومرت س���فينتان حربيتان 
إيرانيتان عبر قناة السويس 
في فبراير للم���رة األولى منذ 
الثورة اإلسالمية عام 1979 في 
إلى س���ورية وقالت  طريقهما 
طهران إنهما في مهمة »س���الم 
وصداقة«، لكن إسرائيل وصفت 

األمر بأنه »استفزازي«.
وأعلنت إيران الشهر املاضي 
توسيع أسطولها من غواصات 
غدير محلية الصنع ليصل إلى 
11 قائلة انها ستستخدم للقيام 
بدوري���ات ف���ي اخلليج وبحر 

عمان.
ونشرت سفنا حربيا أبعد من 
ذلك حتى البحر األحمر حملاربة 
القراصنة الصوماليني لكنها لم 
تقل من قبل إنها أرسلت غواصات 

إلى هذه املياه.
الى ذلك، افادت دراسة اميركية 
نشرت امس بأن ايران باتت قادرة 
على تطوير الس���الح النووي، 
الواليات املتحدة للعمل  داعية 
على ردعها عن ذلك قبل فوات 

االوان.
وذكرت الدراسة التي وضعتها 
هيئة مستقلة لالبحاث السياسية 
ه���ي معهد راند كوربوريش���ن 
ومولها س���الح اجلو االميركي 
انه في حال فشلت هذه اجلهود 
االميركية، فعلى واش���نطن ان 
تضع اس���تراتيجية للتصدي 

اليران نووية.
وقال علي رض���ا نادر احد 
الدراس���ة بعن���وان  واضع���ي 
»مستقبل ايران النووي: خيارات 
سياس���ية حاس���مة للواليات 
املتحدة« انه »مازال هناك متسع 
من الوقت لردع ايران عن االنتقال 

الستراتيجية اميركية متكاملة 
تس���تبق التطور املس���تقبلي 
للبرنامج النووي االيراني بدال 
من سياسات »نراها اليوم تنبع 
بشكل اساسي من احتماالت ما 

هو معقول«.
وفي حني لم يصدر التقرير 
اي توصيات محددة للسياسة 
اال انه حلل ايجابيات وسلبيات 
مختلف االس���تراتيجيات ملنع 
ايران من »التس���لح« النووي 
وكيف ميكنها ان تناسب شركاء 

الواليات املتحدة في املنطقة.
وتش���مل مختلف اش���كال 
العقوبات واخلطوات العسكرية 
التي ميك���ن ان تتخذ من اجل 
االثبات اليران انها ستدفع ثمنا 
وال ميكنها كسب اي شيء من 

وراء مثل هذه اخلطوة.
لكنها تشمل ايضا فصال حول 
ردع ايران اذا امتلكت االسلحة 
النووية سواء عبر اعالن نفسها 
دول���ة نووية او لزومها موقفا 
غامض���ا عبر ع���دم االعتراف 

بامتالك االسلحة.
وبني اخلطوات العس���كرية 
املمكنة املقترحة في التقرير اجراء 
تدريبات ونشر مؤقت ملقاتالت 
ذات قدرات نووية في املنطقة 
وتخصي���ص امكانات لغايات 
التخطيط للرد على استخدام 

ايران اسلحة نووية.
وملنع ايران من حتقيق اي 
مكاسب من وراء تطوير اسلحة 
نووية، ميكن للواليات املتحدة 
ان تس���عى الى قدرات لتحديد 
ايرانية قبل  وتدمير اس���لحة 

اطالقها � كما افادت الدراسة.
كما قدمت الدراس���ة بعض 
النصائح لسالح اجلو االميركي 
تدعو الى تصميم تدريبات تظهر 
ان بامكانه تهديد القدرات النووية 
االيرانية مع ادراكه ملدى تأثير 
عرض القوة هذا على النقاش 

الداخلي في ايران.
وقالت ديفيس »ألنه هناك 
احتمال ان تطور ايران اسلحة 
نووية سواء كقدرة افتراضية 
او ق���درة معلنة، لقد آن االوان 
للواليات املتحدة واآلخرين ان 
يبدأوا بالتفكي���ر حول كيفية 
الوص���ول الى ال���ردع وكذلك 
التأثي���ر على اي���ران في حال 

استخدام اسلحتها النووية«.
واضافت »ق���د يكون هناك 
التخطيط حاليا، لكننا  بعض 
نعمل على مساعدة املخططني 
ليس فقط في الواليات املتحدة 
وامن���ا في انح���اء العالم على 

التفكير في املستقبل«.

ال ميكنها اآلن سوى ان تأمل في 
ابطاء تقدم ايران او حتى منعها 
من احلصول على تكنولوجيات 
محددة« على سبيل املثال من 
اج���ل تزويد ص���اروخ برأس 

نووي.
واضاف���ت »بالتال���ي ف���إن 
التحركات االيرانية التي يجب 
ان تسعى الواليات املتحدة الى 
ردعها في املس���تقبل ستكون 

التسلح النووي«.
وقالت لني ديفيس مساعدة 
وزير اخلارجية السابقة لشؤون 
ضبط االسلحة واالمن الدولي 
والت���ي تولت ادارة الدراس���ة 
املبذولة من اجل  ان اجله���ود 
التخلي  ارغام طه���ران عل���ى 
العس���كرية  ع���ن مخططاتها 
»تواجه عقب���ات كبرى، لكننا 
نعتق���د ان الوقت مازال مبكرا 

لالستسالم«.
واضافت »اليزال من املمكن 
التأثير عل���ى نتيجة  برأين���ا 
النقاش السياسي الداخلي في 

ايران«.
واضافت ان »االمر االهم من 
وجهة نظرنا � وهو ما تشاطرنا 
اياه اجهزة االستخبارات � هو انه 
اليزال يتوجب على ايران اتخاذ 
قرار فيما يتعل���ق ببرنامجها 

النووي«.
وش���ددت عل���ى احلاج���ة 

ببرنامجها )النووي( الى صنع 
االسلحة«.

ويعكس الن���ص تطورا في 
االوساط السياسية االميركية 
ف���ي مواجهة ايران بعد فش���ل 
العقوب���ات الدولية الرامية الى 
حمل طهران على تغيير وجهة 

برنامجها النووي.
وتب���ددت الدعوات لتوجيه 
ضربات عسكرية للقضاء على 
النووية االيرانية مع  املنشآت 
اتض���اح انعكاس���ات مثل هذه 
العمليات على املنطقة، حتى في 
اسرائيل التي لطاملا اعتبرت ان 
طهران تش���كل تهديدا وجوديا 
لها، فإن تعليقات مدير س���ابق 
لالستخبارات اثارت شكوكا حول 
كيفية التعامل مع هذا التهديد.

وما ادى الى تعقيد اخليارات 
الواليات  امام  االس���تراتيجية 
املتحدة بشكل اضافي هو الربيع 
العرب���ي الذي قد يأتي بأنظمة 
تفضل اعتماد مقاربة اكثر اعتداال 
مع ايران في دول تس���تضيف 

حاليا قوات اميركية.
واش���ارت الدراس���ة الى ان 
الى حد  ايران اصبحت متتلك 
املع���دات والتجهيزات  كبي���ر 
والتكنولوجيا الالزمة لتطوير 

سالح نووي.
وقالت ان »اجلهود الدولية 
لضبط الصادرات وحظر التجارة 

)أ.ف.پ( صورة أرشيفية للغواصة اإليرانية غدير  

املالكي يطالب خصومه السياسيني 
بالتعامل بـ »شرف« مع حكومته 

أوباما قلق من التدهور األمني في العراق
ويدعو حلسم الوزارات األمنية الشاغرة

»نيويورك تاميز«: انسحاب القوات األميركية 
من العراق يعد املهمة األكثر خطورة

بغداد � يو.بي.آي: دعا رئيس الوزراء نوري 
املالكي اخلصوم السياسيني إلى التعامل بشرف 
في خصوماتهم وعدم اس���تعمال ما وصفها ب� 
»الوسائل الدنيئة«، مشيرا إلى أن البعض ممن 
ميارسون القتل محسوبون على بعض املسؤولني 

بالدولة من دون اإلفصاح عن أسمائهم.
وقال املالكي في كلمة له خالل مؤمتر مجالس 
اإلسناد حملافظة بغداد امس ان »اخلصومة شرف 
وليست تبريرا الستخدام الوسائل الدنيئة«، 
مطالبا اخلصوم السياسيني من دون تسميتهم 

»بعدم تعطيل مصلحة الشعب والبلد وتعريض 
أرواح الناس للقتل من أجل أن يقال ان اآلمن 

تراجع«.
وأضاف ان »بعض من تسلحوا ميارسون 
القتل وهم محسوبون على بعض املسؤولني 

بالدولة وهذا ليس إنصافا للخصومة«.
ورفض املالكي ان يصبح ضحية ل� »مؤامرات 
بعض السياسيني« الذين قال إنهم »ال يرون إال 
أنفسهم«، مشددا على أن »احلكومة ستبني رغما 

عن الذين يضعون العصي بعجلة بنائها«.

بغداد � يو.بي.آي: أبدى الرئيس االميركي باراك 
أوباما قلقه من تدهور األوضاع االمنية في العراق، 
مشددا على ضرورة حسم الوزارات االمنية وفقا 

لالستحقاق الذي مت االتفاق عليه.
وقلق الرئيس االميركي نقله سفير الواليات 
املتحدة لدى العراق جيمس جيفري الى رئيس 
اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني اثناء لقاء 
جمعهما في منتجع صالح الدين في اربيل امس 
االول. وذكر بيان صادر عن رئاسة االقليم امس 
ان جيفري نقل قلق الرئيس االميركي باراك أوباما 
ونائبه من تده����ور األوضاع األمنية في العراق 
وتأكيده على ضرورة ملء الوزارات االمنية وفقا 

لالستحقاق الذي مت االتفاق عليه.
وأكد السفير االميركي على دور البرزاني في 

تقريب وجهات نظر ومواقف األطراف السياسية 
العراقية للوصول الى حل سياسي وتوافقي.

وافاد البيان بأن »اجلانبني بحثا خالل اللقاء 
آخر املستجدات األمنية في العراق ومسألة استكمال 
الوزارات االمنية ومصير املجلس االعلى للسياسات 
االستراتيجية وعملية سحب القوات األميركية 
من العراق والعالقات بني اجلانبني في اطار هذا 
االنسحاب باالعتماد على االتفاق االستراتيجي 

بني العراق والواليات املتحدة«.
من ناحية اخرى، بحث اجلانبان العالقات بني 
اقليم كردستان واحلكومة الفيدرالية في بغداد 
واملشكالت التي ال تزال عالقة بينهما. ونقل البيان 
عن البرزاني دعوته الى ضرورة حل تلك املشكالت 

وغيرها داخل احلكومة الفيدرالية.

نيويورك � أ.ش.أ: اعتبرت صحيفة »نيويورك 
تاميز« األميركية أن االعوام الثمانية التي مضت 
منذ الغزو األميركي والغربي للعراق علمت اجليش 
األميركي درس����ا صعبا تعلم����ه وهو أن القوات 
األميركية ال تستطيع تأمني املناطق الواسعة دون 
مساعدة العراقيني، لذلك وضع القادة استراتيجية 
للخروج من العراق تتخذ عنصرا مهما من حركة 
الصحوة العراقية � البرنامج التكتيكي الناجح 
الذي نف����ذ في عام 2006 عندم����ا كان العنف قد 
بلغ أوجه � حيث تطالب اس����تراتيجية اخلروج 
األميركية اجليش بدفع 10 آالف دوالر نقدا شهريا 

لقادة عشر قبائل عراقية.
وقالت الصحيفة في تقرير امس على موقعها 
اإللكتروني أن القادة يأملون � في إطار إس����دال 
اجليش األميركي الستار على حربه في العراق � 
جناح املهمة املتبقية األكثر خطورة أال وهي سحب 

آخر أفراد القوات األميركية من هناك بسالم.
واشارت الصحيفة إلى ما يتحدث عنه القادة 

األميركي����ون عن أن أحد التهديدات األخطر على 
القوات البال����غ قوامها 46 ألف����ا يتمثل في أنهم 
قد يصبحون أهدافا س����هلة للمقاتلني العراقيني 
عندما يشرعون في انسحابهم األخير هذا الصيف 
ويتوجهون إلى احلدود عبر طريق يبلغ امتداده 160 

ميال ليمروا عبر الصحراء إلى داخل الكويت.
ونقلت الصحيفة ع����ن الكولونيل دوغالس 
كريسمان املسؤول عن القوات األميركية في أربعة 
أقاليم بجنوب الع����راق قوله »لقد متت مهاجمة 
قواتنا في ظل بقائنا في أماكننا«، مضيفا »فماذا 
سيكون التهديد عندما نحتشد في سيارات نقل 

للمغادرة وبدء التحرك إلى خارج العراق؟«.
وأشارت الصحيفة إلى أن التهديد الذي ظهر 
على الس����طح من قبل املتشددين تأكد يوم أمس 
عندما ضربت الصواريخ قاعدة عسكرية في شرق 
العاصمة العراقية بغداد مما أسفر عن مقتل ستة 
من اجلنود في أكثر االعتداءات دموية بالنسبة 

للقوات األميركية منذ عام 2009.

مسلحو املعارضة 
سيطروا على تعز.. 

و مخاوف من انتشار 
»الكوليرا« في عدن

خارطة أقرباء الرئيس اليمني
جاء خبر إصابة الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح في القصف الذي 
استهدف قصره بحي السبعني جنوب صنعاء، اجلمعة املاضي، ليثير 

جدال في الشارع اليمني بشأن مصير البلد ومستقبله، رغم أن شباب 
الثورة عبروا عن فرحتهم بسفر صالح إلى السعودية لتلقي العالج 
واعتبروا أنه خرج ولن يعود إلى البالد، لكن اجلدل احلقيقي الذي 

تعبر عنه الشرائح السياسية واالجتماعية كافة في البالد، هو املتعلق 
مبن ميسك فعليا بزمام السلطة باليمن في الوقت احلالي. وال يكاد 

كثيرون يصدقون ان صالح سيترك احلكم أو على األقل سيظل من 
ميثله في السلطة املطلقة، فقد توجهت األنظار إلى أبناء صالح وأقربائه 

املمسكني باملؤسسات العسكرية واألمنية، فهناك حسب »الشرق 
األوسط« اللندنية العميد الركن، أحمد علي عبداهلل صالح، قائد احلرس 

اجلمهوري والقوات اخلاصة، الذي كان مشروع خليفة لوالده قبل 
أن تطيح الثورة الشبابية بهذا املشروع، كما أن أشقاء أحمد ورغم 
أنهم ال ميسكون مبواقع عسكرية قيادية، فإنهم فعالون ومؤثرون 

في املعسكرات والوحدات العسكرية التي ينتمون إليها. وفي خريطة 
أقرباء صالح في السلطة أيضا، أخوه غير الشقيق، اللواء الركن محمد 

صالح األحمر، قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي، وشقيقه علي صالح 
األحمر، الذي كان مديرا ملكتب القائد األعلى للقوات املسلحة قبل أن 

يعينه صالح مؤخرا في موقع قيادي باحلرس اجلمهوري. ويعتمد 
صالح في نظامه على أبناء شقيقه الراحل العميد محمد عبداهلل صالح، 

القائد السابق لقوات األمن املركزي، فالنجل األكبر، العميد الركن يحيى 
محمد عبداهلل صالح، هو أركان حرب األمن املركزي ويعد القائد الفعلي 

لهذه القوات املدربة والتي توجد بها وحدات خاصة مبكافحة اإلرهاب، 
أما شقيقه عمار محمد عبداهلل صالح، فيشغل منصب وكيل أول 

جهاز األمن القومي )املخابرات(، وله الكلمة األولى في اجلهاز، وميسك 
شقيقهم الثالث، طارق، باحلرس اخلاص املعني بحماية الرئيس صالح. 

وال تقتصر القوى واملراكز التي أوجدها الرئيس علي عبداهلل صالح، 
على األقرباء املباشرين، فكثير ممن ميسكون باملواقع العسكرية في 
املناطق واأللوية العسكرية في معظم احملافظات، هم إما من األقرباء 

غير املباشرين للرئيس أو من أبناء القبيلة ومنطقة سنحان التي ينتمي 
إليها صالح، وهم موالون له ولنظامه، وإضافة إلى األقرباء في السلك 

العسكري، هناك وجود أيضا لألقرباء في السلك املدني، فالكابنت 
عبداخلالق القاضي، ابن خال الرئيس، يرأس شركة اخلطوط اجلوية 
اليمنية، وتوفيق صالح عبداهلل صالح، يدير شركة التبغ والكبريت، 
والقائمة تطول في هذا املضمار، لكن هناك، أيضا، أقرباء وأصهار 

لصالح وأبنائه وأبناء أشقائه، يسيطرون على معظم املؤسسات العامة 
اإليرادية واحلساسة في البالد، رغم أن قلة منهم أبدت مواقف معارضة 

لصالح في الفترة املاضية، كالنائب محمد عبداهلل القاضي وغيره. 
ويعتقد مراقبون ان سنوات احلكم التي قضاها صالح وقام خاللها 
بتوزيع ونشر أهله وأقاربه وأصهاره على املواقع املهمة واحلساسة 
كافة، جتعل من املواطن العادي غير مصدق أنه ميكن اقتالع النظام 

وهؤالء األشخاص من احلكم، إال مبعجزة حقيقية وعبر ضغط شعبي 
واسع النطاق، وبتقدمي تضحيات جسيمة ودفع فاتورة عملية االقتالع.


