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 اليمن ـ إزاحة آخر رجال الجمهورية: خروج نهائي.. أم خروج وعودة؟ 
 أنور قاسم الخضري 

 مدخل: 
ة التي أريد لها أن تكون  ِّياض، وساعات حاسمة مرَّت بها املشاورات اليمنيَّ

ة الر  عوديَّ ليلة ساخنة شهدتها العاصمة السُّ

اإلعالم   إلى وسائل  حت  ترشَّ تسريبات  ن خالل  مِّ ر،  ِّ
 
مبك وقٍت  في  الحديث عنه  ط جرى  ِّ

 
لتمرير مخط  

ً
ا إعالمي  غطاًء 

حالف العربي"،   ثت عن نوايا "التَّ ئيس، الفريق الرُّكن علي وتحدَّ ة، لإلطاحة بنائب الرَّ عوديَّ ة السُّ بقيادة اململكة العربيَّ

ة، في  عاون لدول الخليج العربيَّ تي دعا إليها مجلس التَّ
َّ
ِّياض، ال

مارس  17محسن األحمر. وبالفعل انتهت مشاورات الر 

ن مختلف األطي 1.000، وشارك فيها قرابة ) 2022 ة، مِّ ة يمنيَّ ن  ( شخصيَّ ت مِّ رائح والكيانات، واستمرَّ   29اف والشَّ

ى   ئيس. وبهذا أسدل  2022أبريل    7مارس وحتَّ ن منصبه كنائب للرَّ ، بصدور قرار رئاس ي يقض ي بإعفاء الفريق الرُّكن مِّ

ة إلزاحة الرَّجل عن  ن أطراف عدَّ ة علي محسن األحمر، بعد مساع حثيثة مِّ ياس ي لشخصيَّ ِّ
تار على الحضور الس  ِّ

الس 

 صبه. من

اليمني،  ئيس  الرَّ على  مورست  شديدة،  وجود ضغوط  إلى  ِّياض 
بالر  املشاورات   ِّ

مقر  ن  مِّ بة  املسرَّ املعلومات  وتشير 

خاذ  ِّ
 
ة ات ة، وآليَّ ِّئاسة اليمنيَّ

ة الر  ق بهيكليَّ
َّ
ة، للقبول بمقترحات تتعل عوديَّ ن قبل القيادة السُّ ه منصور هادي، مِّ ِّ

عبدرب 

يادي فيها، وأ ِّ
ل: القرار الس  ئيس هادي. وانتهى األمر بصدور قرارين: قض ى األوَّ ة طرحت على الرَّ نَّ هناك خيارات عدَّ

اني: بتشكيل مجلس قيادة رئاس ي.
َّ
ن منصبه، وقض ى الث ة، علي محسن األحمر مِّ  بإعفاء نائب رئيس الجمهوريَّ

ن هي األط  جاه إعفائه؟ تحاول هذه الورقة معالجة أبعاد إعفاء الفريق الرُّكن علي محسن، ومِّ ِّ
 
راف التي ضغطت بات

اني لهادي؟
َّ
نها القرار الث رات التي تضمَّ غيُّ ِّ التَّ

وافع واألسباب وراء ذلك؟ وما هو مآل مستقبل الرَّجل في ظل   وما هي الدَّ

 تعيين هادي رئيسًا:
 ل2011فبراير    11في  

ً
ئيس علي عبدهللا صالح، امتدادا ة ضدَّ نظام الرَّ ة في تونس  م، حدثت ثورة شبابيَّ ثورات شبابيَّ

ام   أيَّ خالل  مبارك،  وحسني  علي  بن  العابدي  زين  نظامي  إسقاط  ن  مِّ نت 
َّ
تمك ة،  شعبيَّ ثورات  إلى  لت  تحوَّ ومصر، 

بجمعة  ُعرِّف  فيما  وار، 
ُّ
للث عة  ِّ

مرو  بمجزرة  صالح  نظام  قيام  ونتيجة  ومصر.  تونس  في  الحال  هو  وكما  معدودة. 
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عب اليمن ورة، لتبدأ في االنحياز لها، ومباركتها، الكرامة، فقد تعاطف الشَّ
َّ
ة مع الث خب واألحزاب والقوى اليمنيَّ ي، والنُّ

 إلى جانبها.
ً
 وتأييدها، والوقوف سندا

ك صالح   ة، كان   -وَمن معه-تمسَّ ل في حرب أهليَّ
ُ
ورة، وأوشكت اليمن أن تدخ

َّ
لطة، وخاض مواجهات مع قوى الث بالسُّ

نها، وإن بدا   ر مِّ ِّ
 
ولي  الجميع يحذ شاط الدُّ

َّ
 لها. وهنا بدأ الن

ً
ا يتصاعد، وينخرط في تفاصيل   -الغربي واإلقليمي-مستعد 

يطرة.  في عدم خروج األمور عن السَّ
ً
ا  املشهد، سعي 

ن يونيو   الث مِّ
َّ
ع، تعرَّض صالح ملحاولة اغتيال عنيفة، يوم الجمعة، الث

َّ
م، باستهداف مسجد 2011وعلى غير املتوق

ِّئاس 
ع الر  ب في إصابته إصابات بالغة وخطيرة. فجرى نقله على إثر  املجمَّ ي بصنعاء، عبر قصف وقيل انفجار، ما تسبَّ

ه منصور هادي،  ِّ
ئيس، عبدرب  ى نائب الرَّ

َّ
ِّياض(، لتقديم العالج له، وتول

عودية )الر  ذلك إلى عاصمة اململكة العربية السُّ

ة  يَّ ِّ
ح  ِّ
 للحالة الص 

ً
ئيس، نظرا ات الرَّ ستور.  مهام وصالحيَّ  ملا ينصُّ عليه الدُّ

ً
ئيس، وفقا  للرَّ

ح، دفع إليها نظام صالح، 
َّ
راع املسل ِّ

ن الص  ، دخلت فيها اليمن حالة مِّ
ً
ا ، وجاء في فترة حرجة جد 

ً
كان الحادث مفاجئا

عبية التي نادت برحيله، وهو ما دعا ال ورة الشَّ
َّ
كه بالحكم، وعدم رغبته في االستجابة ملطالب الث عودية نتيجة تمسُّ سُّ

فس، وتحكيم العقل، لتجنيب اليمن مخاطر االنزالق إلى املزيد   ة األطراف" إلى "ضبط النَّ
َّ
إلصدار بيان تدعو فيه "كاف

ن العنف واالقتتال".   مِّ

اب،  وَّ ن رئيس الوزراء، علي مجور، ورئيس مجلس النُّ ظام، فقد أصيب فيه كلٌّ مِّ ِّ
ب الحادث في إصابة أركان الن  وتسبَّ

اخلية، صادق أمين يحيى ال ئون الدَّ ورى، عبدالعزيز عبدالغني، ونائب رئيس الوزراء للشُّ اعي، ورئيس مجلس الشُّ رَّ

فاع واألمن، رشاد العليمي. ِّ
 أبو راس، ونظيره لشئون الد 

ار   دي ال  11صدر عقب الحادث بيان لثوَّ ِّ
ة عناصر ومؤي 

َّ
ن كاف ورة، فبراير دعوا فيه إلى تشكيل مجلس رئاس ي انتقالي مِّ

َّ
ث

ر أعمال   ِّ
ي إعالن دستوري، وإعداد دستور جديد للبالد، وتشكيل حكومة تكنوقراط تسي  ِّ

إلدارة شئون البالد، وتبن 

د البيان على أنَّ الهدف األساس ي 
َّ
ياس ي. وأك ِّ

الوزارات، ثمَّ تشكيل مجلس وطني يدير الحوار بين شركاء العمل الس 

ل في تأسيس دولة مدنية ح
َّ
ورة يتمث

َّ
ابق. للث ظام السَّ ِّ

 ديثة، تنهي كافة عيوب وأخطاء الن 
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، وأن يخرج نظام 
ً
 منجزا

ً
ار نصرا وَّ

ُّ
ورات في املنطقة يتصاعد، أن يعطي الث

َّ
لم يشأ الغرب واإلقليم، وهو يرى امتداد الث

ائر في فلك تلك الهيمنة. لذا تناقلت األنباء خبر  سق اإلقليمي السَّ
َّ
ة والن ه   جديد عن الهيمنة الغربيَّ ِّ

اجتماع عبدرب 

ِّئاسة بصنعاء، لبحث ترتيبات املرحلة التي تمرُّ بها  
فير األمريكي، "جيرالد فايرستاين"، بدار الر  منصور هادي مع السَّ

قة بنقل  ِّ
 
فير األمريكي بحث مع هادي ترتيبات مستقبلية متعل اليمن؛ وقالت مصادر حكومية، لـ "بي بي س ي": إنَّ السَّ

 في
ً
ا لطة سلمي  ئيس األمريكي باراك أوباما وهادي". وكان أوباما    السُّ بت بين الرَّ البالد، بناء على ما تمَّ بحثه مساء السَّ

الحيات لهادي عقب مغادرة   ئيس "صالح"، وترتيب نقل الصَّ الرَّ ة   مع هادي لالطمئنان على صحَّ
ً
ث هاتفيا قد تحدَّ

ي العالج. ِّ
ة لتلق  عوديَّ  صالح إلى السُّ

هادي   ى  تلقَّ ئيس  كما  الرَّ ى صالحيات 
َّ
تول سفره-الذي  لشئون   -بعد  األمريكي  ئيس  الرَّ مستشار  ن  مِّ  

ً
ا هاتفي   

ً
صاال ِّ

 
ات

حول   تفاصيل  ة  بأيَّ اإلدالء  فيتور  تومي  األبيض  البيت  باسم  ث  ِّ
املتحد  ورفض  برينان"،  "جون  اإلرهاب،  مكافحة 

عو  السُّ زار  أن  برينان سبق  أنَّ  إلى  أشارت  األنباء  لكن  ابق  املكاملة.  السَّ األسبوع  في  املتحدة،  العربية  واإلمارات  دية 

ن تدهور الوضع األمني في اليمن، الذي استخدم كقاعدة  ئيس األمريكي، "باراك أوباما"، مِّ صال، لينقل قلق الرَّ ِّ
 
لالت

 1لنشاطات "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". 

ن علي عبدهللا صالح، والذي كان يتساءل    قراءة هذه املجريات تش ي بأنَّ اختيار هادي لقيادة اليمن لم يكن بإرادة مِّ

ة، فبلداننا   ة دستوريَّ نه لعدم وجودها! وال بمرجعيَّ عن األيدي األمينة التي يمكن أن تمسك اليمن بعده، في إشارة مِّ

بتوافق وطني   ة! وال  وريَّ الصُّ ساتير  بالدَّ تحكم  البعض-في حقيقتها ال  يظنُّ  قد  ال  - كما  اليمنية بين  ياسية  ِّ
الس  قوى 

 بامتياز! وملرحلة انتقالية يجري فيها "استعادة ضبط املصنع"!  
ً
ا  أمريكي 

ً
كما وصف -املغلوبة على أمرها! بل كان خيارا

 البعض.

 إسقاط صنعاء وهروب اللِّواء:
ة؛ وكان يع ة املجمع عليها، وال املرغوبة عند أطراف عدَّ خصيَّ ه ليس الشَّ ن الخارج كان هادي يعلم أنَّ ته تأتي مِّ

لم أنَّ قوَّ

ة 
َّ
لت خط

َّ
ة التي دفعت إليها أحزاب املعارضة، حسبما جاء في "املبادرة الخليجية" التي مث وريَّ ن االنتخابات الصُّ ال مِّ
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ورة  
َّ
ة في إضعاف    11تفريغ لث ن تلك القوى الخارجيَّ  مِّ

ً
ن مقاصدها وغاياتها. ولذلك، فقد سعى هادي مسنودا فبراير مِّ

ة. خصوم دها على أنظمته الوظيفيَّ ولي العاملي بتمرُّ ظام الدُّ ِّ
د الن  ده وتهدِّ ِّ

رة التي تهد  ِّ
 
نهم القوى املؤث ة مِّ

 ه، خاصَّ

ولية  الدُّ للقوى  ة  مطمئنَّ اقتسامها،  على  تتسابق  وأخذت  تلوح،  الفوز  غنائم  واملعارضة  ورة 
َّ
الث قوى  رأت  وفيما 

 
ً
 وإقليميا

ً
ا آمر دولي  عبية، واستعادة األنظمة البائدة   واإلقليمية، كان التَّ ورات الشَّ

َّ
يتمُّ على قدم وساق للقضاء على الث

عوب على ثوراتها.  أديب للشُّ ن التَّ ، كنوع مِّ
ً
 بصورة أشدَّ قتامة وبطشا

يمقراطية في مصر عقب ثورة  2013في عام   ِّ
ظام الجديد الذي أفرزته العملية الد  ِّ

 25م، قاد ذلك التآمر إلسقاط الن 

ة وأدواتها. 2011يناير   ورة املضادَّ
َّ
ار بعضهم ببعض، وتعزيز قوى الث وَّ

ُّ
ه في سوريا ينحو نحو ضرب الث وجُّ م. وبدأ التَّ

ة،  ا في اليمن فقد بدأ الغرب ينسج خيوط تحالف عسكري وأمني بين جماعة الحوثي وصالح، في أروقة مدٍن أوربيَّ أمَّ

الوطن والقوى  ورية 
َّ
الث القوى  ضرب  جاه بهدف  ِّ

 
بات صعدة  محافظة  ن  مِّ الزَّحف  وبدأ  لها.  دة  ِّ

املؤي  واإلسالمية  ية 

ه منصور هادي. ِّ
ولة التي كان يرأسها عبدرب  سات الدَّ ِّ حياد مؤسَّ

 العاصمة صنعاء، في ظل 

ات املوالية لعلي عبدهللا صالح، 2014سبتمبر    21في   ات جماعة الحوثي صنعاء، مسنودة بالقوَّ م، اقتحمت مليشيَّ

للقوى  وحيا ال  ِّ
 
ممث األحمر"،  حسين  بن  عبدهللا  يخ  الشَّ "بيت  مستهدفة  هادي،  منصور  ه  ِّ

لعبدرب  املوالية  القوى  د 

ة، و"جامعة اإليمان"،   للقوى العسكريَّ
ً
ال ِّ
 
ابعة للواء علي محسن األحمر، ممث ة، و "مقرَّ الفرقة األولى مدرَّع"، التَّ القبليَّ

"مقرَّ  و  ة،  ينيَّ ِّ
الد  للقوى   

ً
ال ِّ
 
، ممث

ً
عنيفا وشرسا الهجوم  كان  ياسية.  ِّ

الس  للقوى  ال  ِّ
 
ممث لإلصالح"،  اليمني  التجمع  ات 

 باألحقاد واملطامع، وينذر بحرب أهلية دموية مفتوحة املآالت. 
ً
 مدفوعا

مت، كما التزمته سفارات الدُّ  أن اليمني كرعاة لـ "املبادرة الخليجية" الصَّ ة بالشَّ ول  التزمت سفارات دول الخليج املعنيَّ

ر بليل، وأن الجميع احتفظ  ِّ
ه أمر دب  صريحات في مثل هذه الحاالت، ما بدا أنَّ دت إطالق البيانات والتَّ الغربية التي تعوَّ
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أطلق عليه   يوم واحد إلتمام ما  نهار  ن  مِّ أكثر  لم يستغرق  الذي  املراقب لألحداث خالل ساعات االقتحام  بموقع 

فراء في بالغ لبعض القيادات ا ة" بعض السُّ ة قيصريَّ ها "عمليَّ  ! 2لحزبية بأنَّ

ن بقاء املبعوث األممي، جمال بن عمر، في ضيافة جماعة الحوثي وهي تقتحم صنعاء، وتقديمه   مِّ
ً
لقد كان واضحا

عته األطراف اليمنية تحت تهديد سالح املليشيا، عقب سقوط صنعاء بأيديهم، 
َّ
راكة" الذي وق لم والشَّ ِّ

فاق الس  ِّ
 
"ات

ه إنجاز  ى اقتحام صنعاء   بأنَّ ن صعدة وحتَّ ، 3وطني توافقي، وعدم إدانته للجرائم التي ارتكبتها مليشيا جماعة الحوثي مِّ

مة األمم املتحدة، لـ"تبييض الجريمة" 
َّ
ولية ومنظ راع كانت تتمُّ بتنسيق وتناغم كامل بين القوى الدُّ ِّ

 .4بأنَّ إدارة الص 

واء علي محسن أنَّ  ِّ
 
ة في هذه األثناء، بدا لل ا تحتمله قدراته وإمكاناته، وقدرات وإمكانات حلفائه، خاصَّ  األمور أكبر ممَّ

ة   ولي ال يبدي أي استنكار أو تنديد بعمليَّ ة الحياد املطلق، وأن املجتمع اإلقليمي والدُّ ولة بأكملها تأخذ وضعيَّ وأنَّ الدَّ

والخرو  االنسحاب  قرر  ثمَّ  ن  ومِّ )صنعاء(؛  اليمنية  العاصمة  ت اقتحام 
َّ
مؤق بشكل  اليمن  ن  مِّ للمملكة 5ج  ه  وتوجَّ  .

بت به على أراضيها.  عودية التي رحَّ  العربية السُّ

 مكانة "األحمر":
ابعة ملحافظة صنعاء(  1945يجمع الفريق الرُّكن علي محسن )ولد عام   ة سنحان، التَّ م، في قرية بيت األحمر، بمديريَّ

اريخ    في التَّ
ً
 إلى قبيلة حاشد، أبرز قبائل اليمن حضورا

ً
ا ة؛ فهو ينتمي اجتماعي  ة واملكانة القبليَّ بين القيادة العسكريَّ

اريخ املعاصر. وهو ي مال، ملا ُعرِّف  الحديث والتَّ ع بقدرة تأثير كبيرة على مشائخ ووجاهات املجتمع القبلي في الشَّ تمتَّ

ن انبساط وإكرام للوافدين إليه دون تمييز بين انتماءاتهم أو والءاتهم.  عنه مِّ

، التحق علي محسن بالجيش عام 
ً
ا ل، ثمَّ د1968م، وفي عام 1961وعسكري  ن جندي إلى رتبة مالزم أوَّ ي مِّ ِّ

 
رس في م رق

ة عام   ة الحربيَّ يَّ ِّ
 
ة عام  1971الكل نها على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكريَّ ي على إثرها 1974م، وحصل مِّ ِّ

 
م، ورق
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ة   ن أكاديميَّ اليا في مدينة تعز، وحصل على شهادة قائد كتيبة، كما نال زمالة دكتوراه مِّ
َّ
إلى رتبة نقيب. دخل معهد الث

ة العليا، بج  ي بقرار جمهوري إلى رتبة لواء.  2007م، وفي عام  1986مهورية مصر العربية، عام  ناصر العسكريَّ ِّ
 
م ُرق

ة  ة مشاة في معسكر املغاوير، ثمَّ قائد سريَّ ة، إذ شغل منصب قائد سريَّ ات العسكريَّ كما تدرَّج في الوظائف واملسئوليَّ

ابات م ل مدرَّع، ثمَّ قائد كتيبة دبَّ واء األوَّ ِّ
 
ابات في الل ل مدرَّع، دبَّ واء األوَّ ِّ

 
ابعة، ثمَّ أركان حرب الل ة في الكتيبة الرَّ

َّ
ستقل

ة   للمنطقة العسكريَّ
ً
ن قائدا ِّ

ل فيها، ثمَّ ُعي  واء األوَّ ِّ
 
 لل

ً
لى مدرَّع عمل أركان حرب للفرقة، وقائدا وبعد إنشاء الفرقة األوَّ

لى املدرعة، ومؤخَّ   للفرقة األوَّ
ً
ة، وقائدا ة الغربيَّ ماليَّ حة.الشَّ

َّ
ات املسل  نائب القائد األعلى للقوَّ

ً
 را

حة التي كانت منقسمة بين دولتي جنوب اليمن 
َّ
ات املسل شارك علي محسن كعضو في لجنة إعادة تنظيم ودمج القوَّ

جنة العسكرية اليمنية
َّ
 لرئيس الل

ً
ن نائبا ِّ

عودية املشتركة ملعالجة االختالالت العسكرية واألمني   -وشماله، وُعي  ة السُّ

ة   ة، وخبراته القتاليَّ ز بانضباطه العسكري، وتدرُّجه في املناصب العسكريَّ ِّ قضايا الحدود. كما تميَّ
بين البلدين، ولحل 

نها:  ة، مِّ
ة عد  ة، فقد ساهم في معارك وطنيَّ  والقياديَّ

ة، - يديَّ ات القرن املاض ي، أمام قوى اإلمامة الزَّ ينيَّ ِّ
فاع عن الجمهورية في ست  ِّ

 معركة الد 

ِّ اليساري، باملناطق الوسطى،  -
ات القرن املاض ي، في مواجهة املد  ة في سبعينيَّ ة الدينيَّ فاع عن الهويَّ ِّ

 ومعركة الد 

ة، - تها قوى يسارية وناصريَّ ات القرن املاض ي، والتي تبنَّ طات االنقالبات العسكرية في ثمانينيَّ
َّ
 معركة إجهاض مخط

فاع عن الوحدة، في تسعي - ِّ
ة. معركة الد  ات القرن املاض ي، ضدَّ قوى االنفصال االشتراكيَّ  نيَّ

، في الفترة ) -
ً
ولة، في محافظة صعدة شماال ين ضدَّ الدَّ ِّ

د الحوثي   م(،2010 -م2004معركة مواجهة تمرُّ

ائمة للمؤتمر،   جنة الدَّ
َّ
عبي العام"، وهو عضو في الل س ي حزب "املؤتمر الشَّ ِّ

، يعدُّ علي محسن أحد مؤس 
ً
ا لثالث  سياسي 

ن تاريخ تأسيسه عام  ة مِّ ئيس علي عبدهللا صالح، وأحد أركان حكمه 1980دورات متتاليَّ ة مقربة للرَّ م. وكان شخصيَّ

ن دوائر صنع القرار خالل فترة    مِّ
ً
ياس ي، إذ كان جزءا ِّ

. فللرَّجل خبرة في امليدان الس 
ً
ن ثالثين عاما ذي استمرَّ ألكثر مِّ

َّ
ال

في   وخبرة  لليمن؛  صالح  واشتغل حكم  مناصبها،  في  تدرَّج  ة،  العسكريَّ سة  املؤسَّ ابن  باعتباره  العسكري،  امليدان 

ِّئاسة أو الحكومة.
ٍ ألن يكون رجل املرحلة، سواء على صعيد الر 

له دون شك  ِّ
 بوظائفها، وقاد معاركها، ما يؤه 
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ة للمجتمع اليمني، والتَّ  عب  ويجمع علي محسن بين االعتزاز بالقبيلة كبنية اجتماعيَّ ن املحافظ كإطار ديني للشَّ ديُّ

ة، إ  ة بصفة عامَّ ينيَّ ِّ
ارات الد  يَّ ب إلى التَّ ة؛ لهذا فهو مقرَّ ياسيَّ ِّ

هاته الس  ة وتوجُّ ة ومدارسه العقديَّ ِّ مذاهبه الفقهيَّ
لى بكل 

 أخرى أرادت تصنيفه على جماعة "اإلخوان املسلمون". كما أنَّ القوى اليس
ً
ظام وأطرافا ِّ

ة درجة أنَّ الن  ة والعلمانيَّ اريَّ

إذ فرضت   يني،  ِّ
الد  ار  يَّ التَّ لتصنيفه على   

ً
تبريرا املعادية لإللحاد واملنتمية بفطرتها لإلسالم  الرَّجل  ثقافة  في  وجدت 

ظام   ِّ
ِّ اليساري والعلماني احتضان الن 

ة -ظروف اليمن في مواجهة املد  مال خاصَّ يني باعتباره القوى    -في الشَّ ِّ
ار الد  يَّ للتَّ

 اوئة لهذه األفكار. املن

 األحمر مجدَّدًا:
ه منصور هادي، بعد أن استهدف في العاصمة صنعاء، وعجز عن حماية 2016أبريل    3في   ِّ

ئيس عبدرب  م، أصدر الرَّ

ات صالح،  ن قوَّ فاع عنها، أمام ميليشيا جماعة الحوثي املدعومة مِّ ِّ
ن الد  ن مِّ

َّ
نفسه، وغادر إلى مدينة عدن، ولم يتمك

ن إطالق  وبعد أن توجَّ  ته، وبعد سنة كاملة مِّ ِّياض عقب استعانته بدول الخليج بغية استعادة شرعيَّ
 إلى الر 

ً
ا ه فار 

عودية، دون تحقيق إي إنجاز يذكر عدا تحرير مدينة  حالف العربي" بقيادة السُّ ن قبل "التَّ عملية "عاصفة الحزم"، مِّ

 ل
ً
واء علي محسن األحمر نائبا ِّ

 
 بتعيين الل

ً
 ه. عدن، قرارا

ن بيت  ن ورائه حلفاءه مِّ ِّ علي محسن، ومِّ
ئيس هادي، بهدف جر  عودية، التي تقف خلف الرَّ ن السُّ جاء القرار برغبة مِّ

ولكن  الحربية،  وإمكاناتها  في قدراتها  الحوثي، ال عن عجز  األحمر وحزب اإلصالح، لالصطفاف معها ضدَّ جماعة 

األطراف   انخراط هذه  في   
ً
 -إمعانا

ً
ت هدفا

َّ
ظل  التي 

ً
ا ودولي   

ً
ا إقليمي  وتفتيت    -  إنهاكها  بغية  باليمن،  ائر  الدَّ راع  ِّ

الص  في 

ِّ )الوطني الجمهوري اإلسالمي( ليقاتل 
 
ف عودية مع دول اإلمارات على فتح جبهة أخرى لهذا الصَّ قدراتها. إذ عملت السُّ

ٍد لوحدة اليمن!  ِّ
 عليها، أال وهي ميليشيا "املجلس االنتقالي" الجنوبي كمهد 

ن قبل، ودفع بكوادره في املعركة  تقبَّ  دين لـ "عاصفة الحزم" مِّ ِّ
واء علي محسن املنصب، وقد كان في طليعة املؤي  ِّ

 
ل الل

ائفي، أو مشروع االنفصال املناطقي، 
َّ
بهدف تحقيق انتصار ما على صعيد القضاء على مشروع جماعة الحوثي الط

َد نتيجة هذه املشاركة خيرة رجاالته في صفوف امل
َ
ت عبر أيادي  وفق ة، أو عبر اغتياالت وتصفيات تمَّ عركة األماميَّ

حالف  ة هادي، والتَّ ل علي محسن بقاءه في املنصب، واصطفافه إلى جانب شرعيَّ ن ذلك، فضَّ غم مِّ مأجورة. وبالرَّ

نة تجاهه وتجاه حلفائه معه. وصمت عن جميع الو  ِّ
 
 نزع حالة العداء املتمك

ً
عودية، محاوال قائع التي علم العربي، والسُّ
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 على أن تظلَّ العالقة بين 
ً
لطة، حفاظا ن خالل خبرته، وشبكة عالقاته، ورجاله في امليدان، وموقعه في رأس السُّ مِّ

حالف،  ناء على اململكة، وعلى التَّ
َّ
عودية على أفضل ما يكون. وكانت تصريحات الرَّجل تصبُّ في جانب الث اليمن والسُّ

 ِّ
  وعلى هادي، وتطمين اليمني 

ً
ا ه كان يرى ويعلم ما يجري على األرض عسكري  ين بوقوف هؤالء إلى جانبهم، في حين أنَّ

 !
ً
ا  وسياسي 

ً
ا  واقتصادي 

ً
ا  وأمني 

ة  رعيَّ ات والشَّ الحيَّ ن الصَّ  مِّ
ً
دا لم يسمح لعلي محسن بدخول عدن، ولم يؤذن له بتحرير صنعاء، وظلَّ في منصبه مجرَّ

بها ويحتكرها لنفسه ما  التي يمسك هادي  . وفيما كان هادي يغيب عن املشهد، ويترك لألحداث تشكيله، بحسب 

ن قبل  هجم عليه مِّ ة، إذ جرى التَّ ارع اليمني ينظر ملحسن نظرة سلبيَّ ول الغربية، كان الشَّ ط له اإلقليم والدُّ ِّ
 
يخط

 
ً
ا إماراتي  ل  املموَّ واإلعالم  االنتقالي،  واملجلس  صالح،  عبدهللا  وعلي  ين،  ِّ

الحوثي  وبعض  صحف:  اإلماراتي،  واإلعالم   ،

د لصورته،  شويه املتعمَّ
َّ
ن الرَّجل. فالت عودية، في مفارقة عجيبة تشير إلى طبيعة ما ُيراد مِّ ات السُّ خصيَّ األقالم والشَّ

ط املرسوم له.
َّ
ن املخط  مِّ

ً
ولة الفاشل والعاجز واملبغوض، كان جزءا  وإظهاره بمظهر رجل الدَّ

 "األحمر" هدفًا:
عودي، األمير خالد بن تذكر املصا فاع السُّ ِّ

ئيس هادي ونائب وزير الد  قاء بين الرَّ ِّ
 
ه جرى الل ة، أنَّ ة واإلعالميَّ در امليدانيَّ

ة موعد اختتام املشاورات،  ة، عشيَّ عوديَّ ئيس هادي للمطالب السُّ ن الرَّ قاء لم يثمر عن استجابة مِّ ِّ
 
 أنَّ الل

َّ
سلمان، إال

 ِّ
الد  ووزير  العهد  بولي  حدا  هادي، ما  ئيس  بالرَّ واالجتماع   

ً
ا قاء شخصي  ِّ

 
لل سلمان  بن  د  محمَّ األمير  عودي،  السُّ فاع 

ة تشارك في  نات يمنيَّ ِّ
ن قبل مكو  ٍ ورؤية مِّ

ة كحل  عوديَّ ذي حملته القيادة السُّ
َّ
غط عليه بقبول املقترح ال إلقناعه والضَّ

ِّياض 
 كما قيل.-مشاورات الر 

ن الواضح أن تجري املشا ة، في حين أنَّ املطالبة  لقد كان مِّ بغة اليمنيَّ ِّ
ن املشاركين لتحمل الص  ورات بهذا الحجم مِّ

حالف العربي" باألساس.  اته لهم، كانت لـ "التَّ ئيس مع نقل صالحيَّ اب للرَّ بتغيير الفريق الرُّكن علي محسن، وتعيين نوَّ

له في ال ن تدخُّ بع املاضية مِّ حالف، خالل األعوام السَّ  في امليدان فقد عمل التَّ
ً
ا يمن، على إضعاف قوى الرَّجل عسكري 

 لصالح فريقين:

على  ِّياض"، 
الر  فاق  ِّ

 
"ات خالل  ن  مِّ ة، 

عوديَّ السُّ ساهمت  ذي 
َّ
وال  ،

ً
ا إماراتي  املدعوم  االنتقالي"،  "املجلس  ات  قوَّ ل:  األوَّ

ة.  ياسيَّ ِّ
ة الس   في العمليَّ

ً
زا ِّ
 شرعنة وجوده، وإكسابه حي 
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املقاوم قوات  اني: 
َّ
حالف، الث التَّ ن  مِّ املدعوم  صالح،  عبدهللا  محمد  لطارق  ابعة  التَّ املشتركة،  ات  والقو  ة  الوطنيَّ ة 

نات   ِّ
ن مكو  ن مِّ ِّ

ِّياض كمكو 
اته في محافظة شبوة، وإشراكه في املشاورات الجارية في الر   تمكين قوَّ

ً
را ذي جرى مؤخَّ

َّ
وال

ة.  رعيَّ  الشَّ

ِّ نظام ص
 
عودي 2011فبراير    11الح، في ثورة  قبل ذلك، كان خروج علي محسن عن خط خط السُّ م، إحدى أسباب السَّ

وجهت   التي  ين  ِّ
الحوثي  ضربات  إزاء  له،  املوالين  ودعم  دعمه،  عن  ة  عوديَّ السُّ ي  ِّ

 
تخل ر  ِّ

يفس  ما  وهو  الرَّجل،  على 

هام اتَّ هناك  أنَّ  كما  ة.  الخليجيَّ ول  للدُّ إدانة   ِّ
إي  ودون  عمران،  مدينة  في  ة  خاصَّ لإلمارات  ملعسكراته،  ه  توجَّ ات 

يران.
َّ
ة وقصف بالط ات أمنيَّ عودية بالقضاء على قياداته العسكرية في امليدان خالل جبهات القتال، عبر عمليَّ  والسُّ

الحوثي القتحام صنعاء  وأبو ظبي جماعة  ِّياض 
الر  ن  مِّ كلٌّ  ات  6وفي حين دعمت  خصيَّ الشَّ أحد  كان علي محسن   ،

عودي واإلماراتي عداءهما املطلق له املستهدفة، إذ حسب الرَّجل عل ظامان السُّ ِّ
ذي أبدى الن 

َّ
ه اإلسالمي، ال وجُّ ى التَّ

واء   ِّ
 
م، ومقتل 2014مدرَّع"، املرابط في محافظة عمران، شمال صنعاء، عام    310فيما بعد. كما جاء استهداف "الل

 ِّ
 
 لـ "الفرقة األولى مدرع"، 310واء  قائده العميد ركن حميد القشيبي، في إطار كسر شوكة الرَّجل؛ إذ كان "الل

ً
" تابعا

واء، علي محسن  ِّ
 
ابعة بدورها لل  في حينه. -التَّ

 لحضوره وتأثيره في املشهد  
ً
ياس ي، نظرا ِّ

نه على املستوى العسكري والس  ص مِّ
ُّ
خل ات تقويض مكانة الرَّجل، والتَّ وعمليَّ

 وج
ً
ر، إذ نظر إليه باعتباره خطرا ِّ

 
ة على اليمن. وقد ظلَّ اليمني، بدأت في وقت مبك  على مشروع الهيمنة الخارجيَّ

ً
ا ودي 

 عليه باعتباره 
ً
را ِّ
 ومتكر 

ً
 شرسا

ً
حالف العربي" هجوما ت وسائل إعالم تابعة لـ "التَّ

َّ
؛ فقد شن

ً
ا  وميداني 

ً
ا  إعالمي 

ً
مستهدفا

ين. ِّ
ل عن سقوط الجبهات باليمن" بيد الحوثي   "املسئول األوَّ

بع   نوات السَّ ن رجاالته املشهود لهم بالوالء الوطني وخالل السَّ  مِّ
ً
َد علي محسن عددا

َ
ائرة في اليمن، فق للحرب الدَّ

هذه  الغتيال   ٍ
إماراتي  ط 

َّ
مخط وجود  عن  مختلفة  مصادر  ثت  تحدَّ وقد  املعركة؛  ميادين  في  العسكري  واالنضباط 

ة في سبيل   ن مأرب وبعض املحافظات الجنوبيَّ ٍ مِّ
ة في كل  ات حافظت  القيادات العسكريَّ ة الرَّجل. وهي عمليَّ إضعاف قوَّ

ة  ريَّ ِّ
ة الس  عوديَّ ما كشفت الوثائق السُّ . وربَّ

ً
ا  سلبي 

ً
ة على صمتها إزائها، وهو صمت رأى فيه املراقبون موقفا عوديَّ السُّ
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لعت "الجزيرة نت" على )
َّ
تي اط

َّ
بة، ال نها، عام 162املسرَّ مت حول ما2020( صفحة مِّ ِّ هذا الصَّ

يتعرَّض له  م، عن سر 

ة  عوديَّ السُّ ن  مِّ موقفه  بغموض  اليمني  ئيس  الرَّ نائب  هام  اتَّ الوثائق  أظهرت  إذ  استهداف.  ن  مِّ اليمني  ئيس  الرَّ نائب 

ِّياض! 
ة والئه للر   7وجديَّ

رة، وطالب املجل  ة مرَّات، دخول علي محسن ملدينة عدن املحرَّ ، عدَّ
ً
ا س  وقد رفض "املجلس االنتقالي"، املدعوم إماراتي 

ات   ة؛ وعمل على خوض حروبه مع قوَّ ات علي محسن األحمر" عن املحافظات الجنوبيَّ برحيل ما كان يصفها بـ "قوَّ

ة" والجيش الوطني تحت الفتة محاربة "اإلخوان املسلمون" و"علي محسن األحمر"  رعيَّ  . 8"الشَّ

 أعداء الدَّاخل:
للحزب   العسكري  االنقالب  أفشل  إذ  ِّئاسة، 

الر  صالح  عبدهللا  علي  ي  ِّ
 
تول بداية  مع  دولة  كرجل  محسن  علي  برز 

 ِّ
لطة في صنعاء. وأسهم في إفشال مساعي املد  اصري، بقيادة عيس ى محمد سيف، وحال دون استيالئهم على السُّ النَّ

ط
َّ
مال، وفي إفشال مخط ظام في الشَّ ِّ

م، وحارب ضدَّ 1994الحزب االشتراكي باالنفصال عام    اليساري لإلطاحة بالن 

وريث وساند ثورة  2014  -م2004عودة الحكم اإلمامي الكهنوتي خالل الفترة ) فبراير   11م(، ووقف ضدَّ مشروع التَّ

 للقضاء عليه. 2011عام 
ً
 مشروعا

ً
، وهدفا

ً
 م، ما جعله محلَّ استعداء ألصحاب تلك املشاريع جميعا

ولة، ووقوفه ضدَّ مشاريع  كما أنَّ موقعه   ة، وانحيازه للدَّ ة الوطنيَّ ائر اليوم، وانتمائه للقضيَّ راع الدَّ ِّ
في معادلة الص 

مبادئ   على  وارتكازه  الخارجي،  واالحتالل  األجنبي  االستعمار  لصور  ورفضه  واالنفصال،  واالنقالب،  االستبداد، 

عدا  
ً
هدفا نه  مِّ جعل  يمقراطي،  ِّ

الد  ظام  ِّ
والن  ة  وقوى  الجمهوريَّ  ،

ً
ا محلي  واالنفصال  واالنقالب  االستبداد  لقوى   

ً
ا ئي 

 .
ً
ا  ودولي 

ً
ا  االستعمار واالحتالل إقليمي 
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. وقد حاول  
ً
ا  أو معنوي 

ً
ا ه إلى علي محسن للقضاء عليه، مادي  اريخ الحافل باملعارك جعل سهام الخصوم تتوجَّ هذا التَّ

ر، وسعى في إضعافه   ِّ
 
نه في وقت مبك ص مِّ

ُّ
خل ن خالل تكليفه بمقارعة جماعة الحوثي في صالح التَّ اته مِّ

وتحجيم قوَّ

 .
ً
ا م صالح بابتدائها وختامها وإدارتها شخصي 

َّ
 دورة صراع كان يتحك

في   أبرزها ما جرى عقب إعالنه،  ن  ة محاوالت اغتيال، كان مِّ  21وقد تعرَّض علي محسن، خالل فترة حياته، لعدَّ

ة، ومطالبها املشروعة. ففي  م، عن دعمه ودعم  2011مارس   لميَّ ِّ
ة الس  بابيَّ ورة الشَّ

َّ
اته للث م، جرت  2011أبريل    6قوَّ

رفين، إذ ُدسَّ 
َّ
ة بهدف الوساطة بين الط ن مجاميع قبليَّ ن مِّ

قاء به، تكوَّ ِّ
 
محاولة اغتيال له، عبر وفٍد بعث به صالح، لل

ذين باشروا
َّ
اصة وال ِّ والقنَّ

ن الحرس الخاص  د خروجه الستقبال الوفد،   بينهم عناصر مِّ ار تجاهه، بمجرَّ إطالق النَّ

واء  ِّ
 
هم فيه صالح بمحاولة اغتياله. -في حينه- على مدخل الفرقة األولى مدرَّع. وقد أصدر مكتب الل  يتَّ

ً
 بيانا

تها عناصر تابعة لألمن القومي والحرس 2011نوفمبر    6وفي  
َّ
 م، أعلن علي محسن عن إحباط محاولة الغتياله، تول

خة. وأشار بيان صدر عن مكتب  ارة مفخَّ الجمهوري، املوالية صالح، وذلك خالل تأديته صالة عيد األضحى، عبر سيَّ

واء  ِّ
 
ابعة منذ انضمامه إلى ثورة  -في حينه-الل  فبراير.  11إلى أنَّ هذه املحاولة هي الرَّ

ات جماعة الحوثي للعاصمة ا2014سبتمبر    21في   ة صنعاء، كانت الفرقة األولى مدرَّع، م، وأثناء اقتحام مليشيَّ ليمنيَّ

ات صالح املوالية له. وكان  ات وقوَّ ٍ املليشيَّ
 لضربات كل 

ً
ا  عسكري 

ً
واء علي محسن األحمر، هدفا ِّ

 
ابعة لل واملعسكرات التَّ

حالف الحوثي  للتَّ
ً
ات منزله،    -رأسه مطلوبا  صالح. وبعد سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء اقتحمت املليشيَّ

ً
وعددا

ديه. ِّ
ابعة له وملؤي  ن املقرَّات التَّ  مِّ

ن خالل إطالق صاروخ باليستي، على معسكر الرويك، 2017ديسمبر    28وفي   م، حاولت جماعة الحوثي اغتياله، مِّ

 فيه. 
ً
ئيس بمحافظة مأرب، حيث كان حاضرا ذي يقع فيه مكتب نائب الرَّ

َّ
 ال

دى معسكرات الجيش الوطني، بمحافظة مأرب، بتفجير ذهب  م، جرت محاولة اغتياله، في إح2018يوليو    18وفي  

ئيس.  د صالح األحمر، قائد حراسة نائب الرَّ ته العميد ركن محمَّ  ضحيَّ
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لطة، وفي  يه عن السُّ ِّ
 
ن اليمن كشرط لتخل ، فقد كان صالح يطرح خروجه وخروج علي محسن األحمر مِّ

ً
ا ا معنوي  أمَّ

ن قيادة 2012عام   ى هيكلة الجيش، كخطوة إلضعاف قدرته   م، جرى تجريد الرَّجل مِّ الفرقة األولى مدرَّع، تحت مسمَّ

ة.   العسكريَّ

ن املال   هب مِّ احة قصص الفساد املالي، وحاالت النَّ قبل ذلك، كان إعالم نظام صالح، وأطراف أخرى، يضخُّ في السَّ

بأمو  الرَّجل  هام  ِّ
ات  باملقدور  ن سمعة العام، واالستيالء على األراض ي، عنه. فلم يكن  مِّ د عنه  ُعهِّ ن ذلك ملا  مِّ أبعد  ر 

ة للواء علي محسن   مطيَّ ورة النَّ ن ظاهر. وقد ساهمت قوى اإلمامة وقوى اليسار في تشكيل هذه الصُّ -حسنة، وتديُّ

.
ً
ا  في حينه، بغية حرقه معنوي 

 املطالبون برحيله:
ة، ت ة، بل ودوليَّ ة وإقليميَّ ة قوى محليَّ جاه إعفاء الفريق الرُّكن علي مما سبق، نجد أنَّ هناك عدَّ ِّ

 
فع بات قف وراء الدَّ

ي:  ِّ
 
 محسن األحمر. فعلى املستوى املحل

 لها،   -
ً
 لدودا

ً
ر باستبعاد علي محسن األحمر، باعتباره خصما ِّ

 
ون منذ وقت مبك جماعة الحوثي: طالب الحوثيُّ

ين الحوثي(. ِّ
 بالقضاء على زعيم الجماعة )حسين بدر الد 

ً
ا  ومتهم 

ذي طرأ على العالقة بين أبناء صالح  أقرباء الرَّ  -
َّ
 للعداء املستحكم ال

ً
ئيس الرَّاحل، علي عبدهللا صالح، نظرا

 فبراير ودفاعه عنها.   11وأبناء إخوته، وبين علي محسن، إثر وقوفه مع ثورة 

ن امل - ات علي محسن مِّ اعي جهده في سبيل إخراج قوَّ ، والسَّ
ً
ا حافظات  املجلس االنتقالي: وهو املدعوم إماراتي 

ن األشكال.  ِّ شكل مِّ
ة، بأي   الجنوبيَّ

اريخي للرَّجل.  - ن العداء التَّ  مِّ
ً
اصري، انطالقا  الحزب االشتراكي والحزب النَّ

ة،  ة الرَّجل، ومواقفه الوطنيَّ ة واإلمارات غير راضية عن شخصيَّ عوديَّ ن السُّ ت كلٌّ مِّ
َّ
ا على املستوى اإلقليمي فقد ظل أمَّ

القضايا   إلى  في شخص علي محسن األحمر  وانحيازه  ترى  إيران  أنَّ  ة. كما  بالجماعات اإلسالميَّ ة، وعالقاته  املبدئيَّ
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الحوثي  جماعة  أمام  ريق 
َّ
الط تمهيد  ن  مِّ ل  ِّ

يسه  املشهد  عن  فإبعاده  الي  وبالتَّ اليمن،  في  ذراعها  على   
ً
ا وجودي   

ً
خطرا

ائفي.
َّ
 الستكمال مشروعها الط

، يخش ى الغرب  
ً
ا ة، مهما كانت مساملة   - هكما هي عادت-ودولي  ة وإسالميَّ ع بروح وطنيَّ ة، تتمتَّ ة عسكريَّ ن أيِّ  قيادة عربيَّ مِّ

ة الحامية الستقالل   ة والقيم الوطنيَّ ينيَّ ِّ
ة الد  ة تبنى على أسس الهويَّ ة عسكريَّ ِّ قوَّ

ن أي  وهادئة. كما أنَّ الغرب يخش ى مِّ

ولة، لذا فهي تشرف عبر أدواتها وع ة وبنائها وتنظيمها وتسليحها. الوطن وسيادة الدَّ مالئها على واقع الجيوش العربيَّ

ة وبريطانيا   حدة األمريكيَّ جه الواليات املتَّ ة هيكلة الجيش اليمني تتَّ ول الغربية عبر املبادرة الخليجيَّ وفي حين رعت الدُّ

ولة، كجماعة الحوثي واملجلس االنتقالي، كخيار   الدَّ ات خارج  عامل مع مليشيَّ عوب ومواجهة  للتَّ لتركيع الشُّ أنسب 

اعدة. ة الصَّ  القوى اإلسالميَّ

 النهاية.. نهاية َمن؟
 ،
ً
ولة وحدة واستقالال ، والدَّ

ً
ة وكيانا ة تمسُّ اليمن هويَّ ل علي محسن األحمر صخرة صلبة أمام مشاريع عدَّ

َّ
لقد مث

. ومنذ  
ً
ة واستقرارا لطة شرعيَّ ، رقم )م، حين أصدر هادي، ق 2016فبرابر    22والسُّ

ً
ا  جمهوري 

ً
واء  38رارا ِّ

 
الل بتعيين   )

ئيس، في    للرَّ
ً
ة نائبا ستوريَّ  له، ومنذ أدائه اليمين الدُّ

ً
ن العام ذاته، ظلَّ   4الرُّكن، علي محسن األحمر، نائبا أبريل مِّ

ول  في معركة استعادة الدَّ
ً
حالف العربي"، ومنخرطا  لـ "ألتَّ

ً
دا ِّ

 إلى جنب، الفريق الرُّكن علي محسن األحمر مؤي 
ً
ة جنبا

ن. 
ُّ
مك ن التَّ ماح لذراعه فيها مِّ ن الوجود اإليراني في اليمن، ومخاطر السَّ  مِّ

ً
را ِّ
 
ة "عاصفة الحزم"، ومحذ  مع عمليَّ

ه  ِّ
عبدرب  اليمني،  ِّئيس 

الر  مع  العالقة  وبحسن  واالعتدال،  ة  املسئوليَّ بروح   
ً
ما ِّ

متس  سبع سنوات  الرَّجل، خالل  ظلَّ 

األ  وقادة  هادي،  ة منصور  عوديَّ السُّ ة  العربيَّ اململكة  قادة  ومع  فيهم صالح،  بما  ة،  اليمنيَّ ة  السياسيَّ والقوى  حزاب 

ه لم يشفع له!  ِّ
 
ن مناسبة عن امتنانه لهم لسعيهم في استنقاذ اليمن. غير أنَّ ذلك كل ر لهم في أكثر مِّ

 الذين عبَّ

ِّ 2022أبريل    8أعفي الرَّجل في  
ن العاصمة الر  عودي" في م، بقرار رئاس ي، مِّ ياض، وهو املحسوب على "العدوان السُّ

ِّ األمان. وفيما كوفئ معين عبدامللك  
ولة أحوج ما تحتاج إلى بقائه لحين العبور إلى بر  املنظور الحوثي، في وقت كانت الدَّ

نمو  ة والتَّ ة واالقتصاديَّ ياسيَّ ِّ
ات الس  ة امللفَّ

َّ
ة، جرى إزاحة علي ببقائه في منصبه كرئيس للوزراء، رغم فشله في كاف يَّ

ولة، وإنهاء االنقالب، ومقاومة  ِّ سهولة ويسر! فيما كان بقاؤه في منصبه يصبُّ في مصلحة استعادة الدَّ
محسن بكل 

 االنفصال. 
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احة  لقد وصل "الرَّجل العجوز"، كما يطلق عليه البعض، إلى طريق مسدود، وقد يختفي عن املشهد العام، والسَّ

د ما إذا كان خروجه هو نهاية املطاف في 
َّ
ن غير املؤك ه مِّ

أنَّ ة قواه. غير 
َّ
ِّ فقدانه لكاف

ة، في ظل  ة والعسكريَّ ياسيَّ ِّ
الس 

عام   عليه  القضاء  أرادت  التي  فالحسابات  ة؛  الوطنيَّ املشهد 2014مسيرته  ل  تحوُّ بعد   
ً
دا مجدًّ م عادت الحتضانه 

 لصالح طهران. 
ً
ا  دراماتيكي 

ن صنعاء: )لن تدوم فرحتكم، ولن يطول غيابنا(، شاهدة على أنَّ الرَّجل وال تزال ك لمة علي محسن، عند خروجه مِّ

 شديد املراس، وال يستسلم بسهولة. 
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