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تقرير

ُ
السعودية تدخل اليمن إلى المجهول!
فرصة مهمة لضبط استراتيجية
«ال ـت ـح ــال ــف» .وت ــاب ــع «الـ ـه ــدف من
املـجــيء إلــى هنا هــو تقديم أفضل
ال ـن ـصــائــح واألف ـ ـكـ ــار م ــن الـجـمـيــع
بـشــأن نـقــاط الضعف ومــا يمكننا
القيام به على نحو أفضل والجمع
بينها وتحسني أدائنا وعملياتنا
ووضع استراتيجية األيام املقبلة».
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
البريطاني إن االجتماع الذي ضم
ال ــدول األســاسـيــة فــي «الـتـحــالــف»،
أي تلك التي تشارك أكثر من غيرها
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ،هــدفــه
«الـتــركـيــز على مــا تــم إن ـجــازه منذ
أربعة أو خمسة أشهر» وسيستمع
إل ــى آخ ــر املـسـتـجــدات مــن الـجـنــرال
األميركي ،جون آلن.
وكــان وزيــر الخارجية البريطاني
قـ ــد ن ـ ّـب ــه إل ـ ــى أن «الـ ـتـ ـح ــال ــف» قــد
ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى ن ـح ــو ع ــام ــن ل ـطــرد
التنظيم مــن ال ـعــراق ،فيما ستظل
القوات العراقية لشهور غير قادرة
على شــن عمليات قتالية مالئمة.
وقبل استضافة لندن اجتماع دول
التحالف الـبــالــغ عــددهــا  21دولــة،
قال هاموند إن مهمة صد املقاتلني
س ـت ـك ــون ب ـط ـي ـئــة .وأض ـ ـ ــاف لـقـنــاة
«س ـك ــاي ن ـي ــوز»« ،ل ــن يـتــم ه ــذا في
غضون ثالثة أشهر أو ستة أشهر.
طــرد الــدولــة اإلسالمية مــن العراق
يتطلب عامًا أو عامني ،لكننا نقوم
بما يجب علينا أن نقوم به لتغيير
مسار (الحرب)».
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ل ـ ـ ـ ـ ــوران فـ ــاب ـ ـيـ ــوس إن
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع «م ــرحـ ـل ــة جـ ــديـ ــدة فــي
هيكلة االئتالف بعد خمسة أشهر
مــن وجـ ــوده» .وأض ــاف «بمواجهة
ت ـ ـهـ ــديـ ــد م ـ ـم ـ ــاث ـ ــل ،م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـهـ ـ ــم أن
تـكــون هـنــاك اسـتــراتـيـجـيــة شاملة
متماسكة وتوجيه سياسي».
(األخبار ،أف ب ،رويترز)

خطوة تخلط
في
ٍ
األوراق في الملف اليمني،
استقال الرئيس عبد ربه
منصور هادي بعد استقالة
حكومة خالد بحاح مساء
أمس ،ما ينذر بمرحلة
مفتوحة على احتماالت
الفوضى ،تكون الرياض
أول المستفيدين
منها
بعد أربعة أيام على اندالع املواجهات
ب ــن ج ـم ــاع ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» وق ـ ــوات
«الـح ـمــايــة الــرئـ ّيـسـيــة» ،وغـ ــداة اتـفــاق
مع الحوثيني وقعه الرئيس عبد ربه
م ـن ـصــور هـ ـ ــادي ،اخـ ـت ــار هـ ــذا األخ ـيــر
ومعه حكومة خالد بحاح ،االستقالة
مساء أمس في خطوة ملتبسة تطرح
العديد من التساؤالت التي تصب في
مـجـمـلـهــا بــات ـجــاه ض ـغــوط خــارجـيــة،
يبدو واضحًا أن السعودية تتصدرها،
تستهدف إيـجــاد ف ــراغ فــي أعـلــى هرم
الـسـلـطــة فــي ال ـي ـمــن ،عـلــى أم ــل إدخ ــال
هذه الدولة املضطربة في املجهول.
ولـ ـع ــل ال ـ ــداف ـ ــع خ ـل ــف إل ـ ـقـ ــاء تـبـعـيــة
اس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــادي ع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـه ــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ه ــو ف ــي أن ـه ــا ل ــو كــانــت
ذاتـيــة لـكــان قدمها يــوم حــوصــر دار
الــرئــاســة وسـقــط آخ ــر مـعــاقــل حكمه
فــي أي ــدي الحوثيني فــي مــا وصفته
الدول الخليجية بـ«انقالب» أراد من
خــالــه الـحــوثـيــون إطــاحــة الــرئـيــس.
ول ـك ــان فـعـلـهــا قـبــل أن يـتــوصــل إلــى
اتفاق مفصل مع الحوثيني استجاب
مــن خــالــه لجميع مـطــالــب زعيمهم
عبد امللك الحوثي ،والتي تمحورت
ح ـ ـ ــول تـ ـع ــدي ــل مـ ـ ـس ـ ــودة ال ــدسـ ـت ــور
الـجــديــد ،وتطبيق اتـفــاق «الـشــراكــة»
فـ ــي م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة وإنـ ـص ــاف

«املكونات املحرومة».
وكـ ــانـ ــت املـ ــواج ـ ـهـ ــات امل ـس ـل ـ ًح ــة قــد
ّ
انـتـهــت ي ــوم ال ـثــاثــاء ،ت ــارك ــة للحل
ال ـس ـيــاســي أن ي ــأخ ــذ مـ ـج ــراه ،وهــو
م ـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــل عـ ـمـ ـلـ ـي ــا ق ـ ـبـ ــل يـ ــومـ ــن.
غـ ـي ــر أن االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي رف ــض
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان قـ ـب ــولـ ـه ــا ،ج ـ ـ ــاء ت لـتـمـثــل
م ـف ــاج ــأة ،ت ـفـ ّـســرهــا م ـص ــادر مـقــربــة
ـث إلــى
مــن «أن ـص ــار ال ـل ــه» ،فــي حــديـ ٍ
«األخبار» ،بأنها «ناتجة من ضغط
مارسته دول الخليج وعلى رأسها
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس ه ـ ــادي،
ً
م ـ ـهـ ــددة إيـ ـ ــاه ب ـق ـطــع الـ ـع ــاق ــات مــع
اليمن إذا قبل بتنفيذ اتفاق «السلم
والـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة» ،ولـ ـك ــون ــه عـ ــاج ـ ـزًا عــن
ّ
رفض التنفيذ وجد أن الحل األمثل
هو تقديم استقالته».
ويـ ــرى مـحـلـلــون أن اسـتـقــالــة ه ــادي
والـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ت ـض ــع ال ـح ــوث ـي ــن فــي
مــوقــع مـســؤولـيــة أم ــام الـ ــرأي ال ـعــام،
وخـ ـص ــوص ــا أن ق ـ ــوى إق ـل ـي ـم ـي ــة لــن
تـ ــرضـ ــى بـ ــامل ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـضــي
الـحــوثـيــون فــي فــرضـهــا فــي الــداخــل
ال ـي ـم ـنــي ،م ــا دف ــع ب ـهــا إل ــى الـضـغــط
باتجاة إيقاع البلد في فخ الفراغ.
وقــدم هــادي استقالته ،مساء أمــس،
إل ــى رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب ،يحيى
ع ـلــي الـ ــراعـ ــي ،وذل ـ ــك وف ـق ــا لــآل ـيــات
الدستورية .وفي وقت الحق ،أذاعت
وسائل إعالم يمنية نص االستقالة
التي قال فيها هادي ،موجهًا حديثه
إلـ ــى رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب« :ل ـقــد
تحملنا مـســؤولـيــة الــرئــاســة ،وأنـتــم
ل ـس ـتــم ب ـحــاجــة إلـ ــى شـ ــرح ال ـظ ــروف
األمـنـيــة والـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
حـتــى يــومـنــا ه ــذا» .وأضـ ــاف« :نـظـرًا
للمستجدات التي ظهرت على سير
العملية االنتقالية للسلطة سليمًا،
وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق
ال ـ ـهـ ــدف ال ـ ـ ــذي ت ـح ـم ـل ـنــا فـ ــي سـبـيــل
الــوصــول إليه الكثير .ولـهــذا نعتذر
لـ ـك ــم ش ـخ ـص ـي ــا ومل ـج ـل ـس ـك ــم امل ــوق ــر
وأتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة
الجمهورية اليمنية».

وقبل ذلــك بــدقــائــق ،قدمت الحكومة
اليمنية الـتــي تـ ّـم تشكيلها قبل أقل
من ثالثة أشهر ،استقالتها لهادي.
وأع ـ ـلـ ــن املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـكــومــة
أن ـه ــا «اس ـت ـقــالــة ال ب ــد م ـن ـهــا» .وفــي
رسالة االستقالةّ ،
برر رئيس الوزراء،
خــالــد ب ـح ــاح ،ق ـ ــراره بــال ـقــول «حـتــى
ال ن ـك ــون ط ــرف ــا ف ــي م ــا ي ـح ــدث وفــي
مــا سـيـحــدث وال نتحمل مسؤولية
مــا ي ـقــوم بــه غـيــرنــا أم ــام ال ـلــه وأم ــام
ال ـش ـعــب» .وأض ــاف ــت الــرســالــة «إنـنــا
كحكومة كفاءات حاولنا ما أمكن أن
نخدم هذا الشعب وهــذا الوطن بكل
ـاءة
مــا استطعنا مــن قــوة وعـلــم وكـفـ ً
ومـ ـس ــؤولـ ـي ــة وض ـ ـم ـ ـيـ ــر» ،م ـت ــاب ـع ــة:
«وع ـن ــدم ــا أدركـ ـن ــا أن ه ــذا ال يـمـكــن،
ق ــررن ــا الـ ـي ــوم أن نـ ـق ــدم اسـتـقــالـتـنــا

استقالة هادي
وحكومته ،والبرلمان
يعقد جلسة طارئة
اليوم لبحث األزمة

ل ـف ـخــامــة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة وإل ــى
الشعب اليمني».
وكــان بحاح قد غــادر ،أول من أمس،
مـكــان إقــامـتــه فــي دار الــرئــاســة ،بعد
االشتباكات بني «اللجان الشعبية»
وق ـ ـ ـ ــوات «حـ ـم ــاي ــة الـ ــرئـ ــاسـ ــة» ال ـتــي
طوقت ّ
املقر.
ورفـ ـ ــض الـ ـب ــرمل ــان اس ـت ـق ــال ــة ه ـ ــادي،
ودع ـ ـ ــا إل ـ ــى ج ـل ـس ــة طـ ــارئـ ــة ،ص ـبــاح
اليوم ،لبحث األزمة السياسية ،وفق
مــا نقلت وكــالــة «فـ ُـرانــس ب ــرس» عن
مسؤول يمني .رفض البرملان يطرح
تساؤالت عدة حول مستقبل الحكم
في اليمن .دستوريًا ،في حال رفض
البرملان استقالة رئيس الجمهورية،
م ــن ح ــق األخـ ـي ــر أن ي ـق ــدم اسـتـقــالــة
أخ ـ ـ ــرى ،خـ ــال ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،وع ـلــى
مجلس النواب أن يقبلها ،وذلك وفق
املادة  115من الدستور اليمني.
أمـ ــا ف ــي ح ــال ــة خ ـلــو مـنـصــب رئـيــس
ّ
فينص الدستور على أن
الجمهورية،
يتولى مهمات الرئاسة مؤقتًا نائب
الرئيس ملدة ال تزيد على ستني يومًا
من تاريخ خلو املنصب ،على أن يتم
خــال هــذه الـفـتــرة إج ــراء انتخابات
ج ــدي ــدة ل ـلــرئ ـيــس .وفـ ــي ح ــال ــة خلو
منصب رئـيــس الـجـمـهــوريــة ونــائــب
الرئيس معًا ،يتولى مهمات الرئاسة
مؤقتًا رئيس مجلس النواب.
ل ـك ــن وزي ـ ـ ــرة اإلع ـ ـ ــام ف ــي ال ـح ـكــومــة
املـسـتـقـيـلــة ،نــاديــة ال ـس ـقــاف ،رأت أن
«شرعية البرملان الحالي من شرعية
امل ـب ــادرة الخليجية الـتــي م ــددت لــه،
وبــاسـتـقــالــة الــرئـيــس لــم تـعــد فاعلة
ّ
امل ـبــادرة ،وبالتالي البرملان ينحل».
وضــع لو صح يكون اليمن قد دخل
في املجهول ،في ظل جبهات مفتوحة
فــي أكثر مــن منطقة يخوضها ثــوار
«أنصار الله» في مقابل التكفيريني
وفلول علي محسن األحمر ،وغيرهم
م ـم ــن وص ـف ـه ــم الـ ـح ــوث ــي ذات م ــرة
بــأن ـهــم «األدوات الــداخ ـل ـيــة لتمرير
املؤامرة على اليمن».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

تقرير

الحوثيون ماضون في رسم «اليمن الجديد» :ال عودة إلى الوراء
جوي سليم
تستكمل جـمــاعــة «أن ـص ــار ال ـل ــه» م ــا ب ــدأت
ب ـت ـح ـق ـي ـقــه فـ ــي أي ـ ـلـ ــول املـ ــاضـ ــي .اس ـت ـطــاع
ً
ال ـح ــوث ـي ــون م ـ ــرة أخ ـ ــرى انـ ـت ــزاع حـقــوقـهــم
ُ
عبر امليدان ،من دون دفع أثمان تذكر ،بعد
موافقة الرئاسة اليمنية على مطالبهم كلها.
«ال ـ ـشـ ــراكـ ــة» هـ ــي ال ـك ـل ـم ــة املـ ـفـ ـت ــاح ل ـحــركــة
ال ـحــوث ـيــن ف ــي ال ـي ـمــن م ـنــذ أش ـه ــر ،ولـيــس
االنقالبات .كما أنه لم يكن في نية الجماعة
اإلطاحة برئيس الجمهورية الــذي استقال
م ـس ــاء أم ــس نـتـيـجــة ض ـغ ــوط ت ـه ــدف على
األرجـ ــح إل ــى تــوريــط الـحــوثـيــن .مــا تــريــده
ال ـج ـمــاعــة ه ــو أال يـبـخــس أح ـ ـ ٌـد م ــن حقها
كمكون أســاســي فــي الـبــاد ،وأال تعود إلى
زمن كانت فيه الدولة تحاربها وتضطهدها.
ٍ
دخل الحوثيون في أيلول املاضي صنعاء،
ق ـل ــب ال ـ ـبـ ــاد ،فـ ــارضـ ــن مـ ـع ــادل ــة ج ــدي ــدة،
ّ
كرستها اتفاقية عنوانها «السلم والشراكة»
(حتى باتت الكلمة الثانية شرطًا لتحقق
حكم
األول ــى) ،تضمن تمثيلهم الـعــادل فــي ٍ
منقسم بني مكونات تعكس النفوذ اإلقليمي
والدولي في البالد.
وف ـي ـمــا ي ـح ــاول اإلع ـ ــام الـخـلـيـجــي وصــف
مــا شهدته صنعاء فــي الـيــومــن املاضيني
بــ«االنـقــاب على الـشــرعـيــة» ،يـ ِـســم البعض
حــراك الحوثيني بـ«الغموض» ،لعدم فهمه

أه ــداف الحوثيني الــذيــن بإمكانهم املضي
بـعـيـدًا ف ــي الـتــأثـيــر عـلــى تــركـيـبــة السلطة،
انطالقًا من امليدان ،غير أن الجماعة تختار
فــي كــل م ــرة رس ــم ح ــدود معينة لحركتها.
مجموعة أسئلة تستدعيها أفعال الحوثيني
الــذيــن بــاتــوا يــرســون نهجًا خاصًا بهم :ما
الذي أوصل الوضع إلى الذروة؟ وكيف نفهم
عمومًا ما جــرى في صنعاء هــذا األسبوع،
بتأثيراته الداخلية والخارجية؟
تـ ــرى «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» أن الـسـلـطــة املتمثلة
ّ
واملقربني منه ،حاولت بعد
بالرئيس هادي
اإلن ـج ــاز الـ ــذي حـقـقـتــه ف ــي أي ـل ــول املــاضــي،
والذي ّ
تعده انتصارًا لثورة شعبية ،إحداث
مـخــالـفــات سـيــاسـيــة مل ــا ت ــم ال ـتــوصــل إلـيــه.
ً
السلطة ما ورد في اتفاق
وبدال من أن تنفذ ّ
«السلم والشراكة» ،فضلت االلتفاف عليه،
والعودة إلى ما قبل أيلول  ،2014لالستمرار
بـنـهـ ٍـج سـيـطــر عـلــى املـشـهــد الـسـيــاســي في
اليمن ،كأن «أنصار الله» ،لم تقلب موازين
«التجمع اليمني
القوى ،حني هزمت حزب ً
لــإصــاح» (اإلخـ ــوان) دافـعــة بــرمــوزه ،على
رأس ـه ــم الـ ـل ــواء ع ـلــي مـحـســن األحـ ـم ــر ،إلــى
الفرار من البلد.
بلغةٍ أخرى ،تقول مصادر في الجماعة إن
هادي عاود ،مع «حاشيته املقربة» ،نشاطه
املعتاد في تنفيذ أجندة الخارج ،وتحديدًا
أمـ ـي ــرك ــا وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،وت ـم ـك ـي ـن ـه ـمــا مــن

االستمرار في الهيمنة على القرار السياسي،
عبر إضـعــاف بنية الــدولــة والسيطرة على
ال ـث ــروة الـنـفـطـيــة .وفـيـمــا نـ ّـصــت االتـفــاقـيــة
املذكورة على إشراك الحوثيني في السلطة،
اك ـت ـفــى ه ـ ــادي بـتـعـيــن م ـم ـثــل ال ـحــوث ـيــن،
ّ
صالح الصماد ،مستشارًا له ،مقلصًا مبدأ
الشراكة إلى مستوى هذا املنصب فقط.
ثم جاءت مرحلة تشكيل الحكومة ،التي ذكر
االتفاق أن تكون «حكومة كفاءة» ،إال أن ما
حصل فعليًا ،هو «إعادة إنتاج الفاسدين»،
ّ
بحسب الـجـمــاعــة ،وك ــأن مــرحـلــة «التسلط
اإلخواني» لم تنتهِ في أيلول املاضي .ترى
الجماعة أن تعيني أحمد عوض بن مبارك،
مديرًا ملكتب رئيس الجمهورية ،الذي ّ
تعده
ّ
يمثل غطاءً
إحدى أذرع علي محسن األحمر،
سياسيًا إلم ــرار مـئــات املــايــن مــن خزينة
الــدولــة مــن الـبـنــك املــركــزي وتحويلها إلــى
خارج اليمن لحساب األحمر.
غ ـي ــر أن امل ــرحـ ـل ــة األك ـ ـثـ ــر خ ـ ـطـ ــورة وال ـت ــي
ً
استلزمت تــدخــا صــارمــا مــن قبل «أنصار
الـلــه» ،تمثلت في صــدور مسودة الدستور
الجديد واإلصــرار على إقرارها ،رغم رفض
الـحــوثـيــن مـســألــة التقسيم إل ــى  6أقــالـيــم،
ما يحرمهم من مـقــدرات البالد ومــواردهــا،
في وقــت ّ
تقدم فيه الفدرلة املرتقبة احتكار
ٍ
الثروة الطبيعية ملكونات معينة ،ما يتيح
لقوى خارجية استغاللها.

ت ـع ـت ـقــد ال ـج ـم ــاع ــة أن هـ ـ ــادي وب ـ ــن م ـب ــارك
ي ـم ـث ــان ال ـع ـم ــود ال ـف ـق ــري ل ـك ــل م ــا س ـبــق.
برأيهم ،حاول هادي إمرار مسودة الدستور
بكل مخالفاتها ملخرجات الحوار الوطني،
وخصوصًا مسألة التقسيم إلــى  6أقاليم،
«لجعل اليمن لقمة سائغة للقوى الخارجية
وملشاريع طائفية».
غـيــر أن الـسـعــوديــة أدت دورًا رئـيـسـيــا في
هذا املسار ،إن كان عبر الضغط على هادي
إلمـ ـ ــرار م ـس ــودة ال ــدس ـت ــور ال ـت ــي تـتـنــاســب
ومصالحها ،أو عبر إعــادة فتح معسكرات
لتنظيم «ال ـقــاعــدة» فــي م ــأرب ،والتحضير
لـ«إعادة إنتاج» علي محسن األحمر.
وملـنــع إق ــرار الــدسـتــور بالطريقة املشوهة،
عمدت الجماعة إلى ما سمته «توقيف» بن
مبارك ،فيما بدأت بالضغط في الشارع على
ّ
للتقيد باتفاق «السلم والشراكة»
الرئيس
ف ــي م ــوض ــوع ال ــدس ـت ــور .ل ـكــن هـ ــادي قــابــل
هذه الخطوات بدعوة الجيش إلى االنتشار
في شــوارع صنعاء والتصادم مع «اللجان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـح ــوث ـي ــن ،ل ـفــرض
م ـشــروع األقــال ـيــم بــال ـقــوة ،مــا دف ــع باتجاه

تقارير أخرى
على موقعنا

حــدوث مواجهات في محيط دار الرئاسة،
بني هذه اللجان ،وبني قوات حماية الرئاسة.
وتؤكد مصادر الجماعة أن الغرض من ذلك
كله لم يكن السيطرة على رئاسة الجمهورية
وعلى السلطة ،كما ّ
روج ــت بعض وسائل
اإلعالم ،وال حتى تنفيذ انقالب عسكري.
من جهةٍ أخرى ،وفيما تريد جهات إقليمية
ت ـكــريــس عـ ـن ــوان «ت ـح ــال ــف ع ـلــي ع ـبــد الـلــه
صــالــح م ــع ال ـحــوث ـيــن» ،ويـ ــرى آخ ـ ــرون أن
ممارسات الجماعة تؤمن على األقل املناخ
إلعــادة صالح إلى الواجهة ،تؤكد املصادر
فــي الـجـمــاعــة أن ال صـحــة لــوجــود أي دعــم
مــن قـبــل صــالــح ل ـهــا ،وأن تـقــاطــع األه ــداف
بينهما هو عائد لنوايا صالح االنتقامية
مــن شركائه السابقني الــذيــن انقلبوا عليه
ع ــام  ،2011على رأس ـهــم آل األحـمــر وحــزب
«اإلص ـ ـ ـ ــاح» .وإن ك ــان ص ــال ــح يـطـمــح إلــى
تمهيد األرضية البنه أحمد لتسلم رئاسة
الجمهورية في املستقبل ،ترى الجماعة أنه
ال مـجــال لــوصــول أي مــن أق ــارب الحاكمني
السابقني إلى سدة الحكم في اليمن.
ً
فــرضــت «أن ـص ــار ال ـلــه» شــروط ـهــا ،مسقطة
ّ
م ـس ــودة األقــال ـيــم ال ـســتــة .يـمـكــن ال ـق ــول في
املحصلة ،إنه « 7أيار» يمني ،يأتي للتأكيد
مرة أخرى على أن الزمن السعودي في اليمن
انتهى ،وأننا أمام «يمن جديد» ،وأن العودة
إلى ما قبل أيلول املاضي غير ممكنة.

