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الديكتاتوريات العربـ
صالح ينشر الجيش على مداخل صنعاء لوقف الزحف القبلي
قوات مختلطة من
والمدنيين
العسكر
ّ
بالتحرش
تكفلت
ّ
ّ
بالمحتجين
ّ

ّ
ل���م ي��ع��د ت���وق���ع ش��ك��ل ال��خ��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة من
ّ
ت��ح��رك��ات رئ��ي��س ال��ن��ظ��ام اليمني أم���رًا ممكنًا.
ّ
فكلما اعتقدت الغالبية أنه قد عاد إلى العقالنية،
خ��رج بخطوة أخ��رى أكثر غرابة واستفزازًا ومدعاة
ل��ل��ش��ك��وك ،ك��أن��ه ي��ري��د ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى كل
الحلول الهادئة .ويسود االنطباع أن الشارع الذي

خبر صالح م��دة  32عامًا م��ا ي��زال غير م��درك ملا
يمكن أن يذهب إليه الوضع من مفاجآت ،في ظل
الحشد العسكري وإن��زال قوات الجيش الى الشوارع.
ولكن بعد مهاجمة «ساحة التغيير» وسقوط عدد
كبير من القتلى والجرحى ،صار الشارع ينتظر كل
االحتماالت.

الهجوم هدف إلى
إحداث أكبر قدر ممكن
من الذعر في نفوس
المعتصمين

جريمة «ساحة التغيير» استهدفت القبائل
أدى إل ��ى إص��اب��ة ع ��دد م��ن رج� ��ال األمن
واملواطنني».
وف��ي تناقض واض��ح للرواية الرسمية،
ص ��در ب �ي��ان آخ ��ر ع ��ن م �ص��در مسؤول،
ن �ش��ره م��وق��ع وك ��ال ��ة األن� �ب ��اء الرسمية
«س � �ب� ��أ» ،ي �ت �ه��م «م �ج �م��وع��ة م ��ن قبائل
خ��والن من املوجودين في ساحة بوابة
الجامعة وتتبع للمدعو خالد القيري،
بأنها عمدت ال��ى إط�لاق النار عشوائيًا
ب�ي�ن امل �ع �ت �ص �م�ي�ن ،م ��ا أدى إل � ��ى تدافع
املعتصمني ونتج من ذلك إصابة ثالثة
منهم ب�ج��روح طفيفة وث�لاث��ة م��ن رجال
األمن بإصابات مختلفة ،وال يزالون في
املستشفى لتلقي العالج».
إال أن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى الئ �ح ��ة بأسماء
ال �ض �ح��اي��ا ال ��ذي ��ن س �ق �ط��وا ف ��ي الهجوم
األم �ن��ي ،وم��ا نجم عنه م��ن حصد لروح
ال �ش��اب م�ح�م��د ع�ل��ي م�ط�ل��ق ،وه ��و شاب
ي �ن �ت �م��ي ال � ��ى ق �ب �ي �ل��ة خ� � ��والن وي �ت �ب��ع آل
القيري ،وهو االس��م ال��ذي تداوله البيان
الثاني ،يشير بوضوح إلى أن ما حصل
ك� ��ان ع �م �ل �ي��ة اس �ت �ب��اق �ي��ة ً ل �ت �ب��ري��ر تعمد
مهاجمة املحتجني ،فضال عن وجود نية
ّ
مبيتة لكبح جماح ه��ذا التدفق القبلي

صنعاء ــ جمال جبران
ارت� � �ك � ��ب ال � �ن � �ظ ��ام ال� �ي� �م� �ن ��ي ،ع� �ل ��ى مدى
اليوميني املاضيني وتحت جنح الظالم،
م �ج��زرت�ين ،واح� ��دة ف��ي ال�س�ج��ن املركزي
بصنعاء ،والثانية في «ساحة التغيير»،
يسجلون
والحصيلة خمسة قتلى جدد
ّ
على ف��ات��ورة ح�س��اب رئ�ي��س ال ي�ك��ف عن
لغة التهديد والوعيد.
ون�ج�ح��ت ق ��وات مختلطة م��ا ب�ين رجال
ّ
ي � ��رت � ��دون ال � � � ��زي ال� �ع� �س� �ك � ّ�ري الرسمي،
وم ��دن � �ي �ي�ن م �س �ل �ح�ي�ن ت� �ك ��ف� �ل ��وا بمهمة
ال �ت �ح��رش ب��امل �ح �ت� ّ�ج�ين امل�ع�ت�ص�م�ين في
س��اح��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر ،إلع �ط��اء م �ب��رر إلطالق
ّ
املسيلة
ال� ��رص� ��اص ال � �ح� � ّ�ي وال � � �غ� � ��ازات
للدموع ف��ي توقيت واح��د ،ف��ي مهاجمة
امل�ح�ت� ّ�ج�ين وإي �ق��اع أك�ب��ر ع��دد ممكن من
ال�ض�ح��اي��ا .وت��أك��د م�ق�ت��ل ش��اب وإصابة
س �ب �ع�ي�ن آخ � ��ري � ��ن ،ب �ي �ن �ه��م س� ��ت حاالت
ح � ��رج � ��ة ،ف � ��ي ع �م �ل �ي��ة ظ� �ه ��ر أن الهدف
الرئيسي من ورائها كان إحداث أكبر قدر
ممكن من الذعر في نفوس املعتصمني،
وفي الوقت ذاته إيصال رسالة قوية ملن
ّ
يستعد لالنضمام إلى االعتصام ،بهدف
وقف تدفق شباب جدد إلى الساحة .وهو
التدفق الذي بلغ في األيام األخيرة حدًا
غير مسبوق ،وخصوصًا من جهة أفراد
قبائل ك�ب�ي��رة ،أصبحت تفد لالنضمام
ال� ��ى ش� �ب ��اب «س ��اح ��ة ال �ت �غ �ي �ي��ر» بصفة
يومية وعلى نحو جماعي .هذا النزوح
الداخلي للقبائل دفع السلطات إلى إنزال
مجموعات من الجيش وتكثيف وجودها
عند مداخل العاصمة صنعاء ملنع رفد
ال�ق�ب��ائ��ل ل�س��اح��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر .وق ��ال شهود
عيان إن أع��دادًا كبيرة من قبيلة خوالن
أوق �ف��ت ع�ن��د امل��دخ��ل ال�ش��رق��ي للعاصمة
بعد مرورها من منطقة سنحان ،مسقط
رأس الرئيس صالح.
الالفت في األمر ،وربطًا مع تدفق القبائل
غير املسبوق ،أنه بعد مرور وقت قصير
ج �دًا على الهجوم املسلح على الشباب
املعتصمني ،نشر موقع الجيش اليمني
«سبتمبر نت» بيانًا ملصدر مسؤول اتهم
ف�ي��ه م�ج�م��وع��ة مسلحة م��ن املعتصمني
أمام جامعة صنعاء بأنها حاولت نصب
خ�ي�م��ة أم ��ام م��درس��ة ل�لأط �ف��ال ،فمنعها
رج��ال األم��ن م��ن ذل��ك نظرًا ال��ى أن املكان
غير مخصص لالعتصامات ،وأن نصب
خ �ي �م��ة ف �ي��ه م ��ن ش��أن��ه أن ي �ل �ح��ق األذى
باملواطنني والتالميذ.
وات � �ه � ��م ال � �ب � �ي ��ان «ت � �ل� ��ك امل� �ج� �م ��وع ��ة من
على مهاجمة
املعتصمني بأنها أقدمت ً
رج � � � ��ال األم� � � � ��ن ،م �س �ت �ع �ي �ن ��ة بعناصر
مسلحني من بالطجة «اللقاء املشترك»
متمترسني على أس�ط��ح بعض املنازل،
وأخ � � � ��ذوا ي �ط �ل �ق��ون ال � �ن� ��ار ب� � �غ � ��زارة ،ما

في ساحة التغيير (محمد محيسن ـ أ ب)

والحوثيون يدينون
«المشترك»
ّ
أصدرت أحزاب «اللقاء املشترك» في أعقاب
الهجوم على شباب ساحة التغيير بيانًا
ع�ل��ى ل�س��ان ال�ن��اط��ق ال��رس�م��ي ال�ج��دي��د لها،
اإلصالحي محمد قحطان ،استنكرت فيه
جريمة االعتداء واستخدام الرصاص الحي
والقنابل املسيلة للدموع ،التي قالت مصادر
طبية من داخل املستشفى امليداني بـ«ساحة
التغيير» ،إن�ه��ا م��ن ال�ن��وع امل�س� ّ�ب��ب لحاالت
اختناق شديدة وحالة تشنجات عصبية،
ويخشى أن تكون من النوع ّ
املحرم دوليًا.
ً
وح� ّ�م��ل ق�ح�ط��ان السلطة ممثلة بالرئيس
علي عبد الله صالح شخصيًا املسؤولية
الكاملة ع��ن الجريمة التي ارتكبتها قوات
م��ن األم ��ن امل��رك��زي وال �ح��رس الجمهوري
ضد الشباب املعتصمني ،مؤكدًا أن «جرائم
ال تسقط بالتقادم».
ب��دوره��م ،وص��ف الحوثيون أم��س االعتداء

على املعتصمني بـ«الهمجي» ،معتبرين أن
النظام يكشف «بتلك التصرفات الخطيرة
شيئًا فشيئًا ،وهو يخلع
عن وجهه ّ
القبيح ّ
ّ
بدمويته
األقنعة التي ظل يتستر بها ،فبرز
ووح �ش� ّ�ي �ت��ه وأن� ��ه ال ي�ح�ت�ك��م ل �ل �ق��ان��ون وال
للدستور».

جنود يتبعون لألمن
ّاملركزي استبدلوا
زيهم العسكري
بآخر مدني

الهجوم على شباب
«ساحة ّالتغيير»
كان مخططًا أن
يتبعه هجوم ثان

ال� � ��ذي ل ��م ي �ك��ن م ��وض ��وع ��ًا ف ��ي حسبان
السلطات ،التي يبدو أن حوض املاء الذي
تستمد منه طاقتها قد ثقب من جهات
عدة ،وتحديدًا لجهة الدعم القبلي.
وف��ي ال�س�ي��اق ،أك��د الشيخ خ��ال��د القيري
مل��وق��ع «م ��أرب ب��رس» اإلخ �ب��اري أن عددًا
م��ن أب�ن��اء قبائل خ��والن ح��اول��وا إدخال
خ �ي��م إل� ��ى س ��اح ��ة االع� �ت� �ص ��ام بجامعة
ص�ن�ع��اء ،ف�ج��رى منعهم وم��ن ث��م إطالق
ّ
ّ
املسيلة
الحي عليهم والقنابل
الرصاص
للدموع وغازات خانقة ليقتلوا.
وأنكر القيري وج��ود أي أسلحة معه أو
م��ع أح��د م��ن أب�ن��اء خ ��والن ،موضحًا أنه
ج ��رى ت�ف�ت�ي�ش�ه��م ع �ل��ى م��دخ��ل صنعاء،
ووض � ��ع س�لاح �ه��م ف ��ي ن �ق �ط��ة التفتيش
على مشارف العاصمة ،مبديًا استنكاره
الت �ه��ام م�ص��در أم�ن��ي ألف ��راد م��ن القبيلة
بإطالق النار.
وبحسب معلومات مؤكدة ،فإن الهجوم
ع� �ل ��ى ش � �ب ��اب «س� ��اح� ��ة ال �ت �غ �ي �ي ��ر» كان
مخططًا أن يتبعه هجوم ثان ،وبعد زمن
قصير م��ن ح ��دوث األول ،وذل ��ك بغرض
ت�ش�ت�ي��ت امل��وج��ودي��ن ف��ي ال �س��اح��ة التي
صارت تؤرق بال الرئيس صالح ،وصار
أمر إفراغها من الشباب مسألة ّ
ملحة.
وأوضح شاهد عيان لـ«األخبار» أنه رأى
ج�ن��ودًا تابعني لألمن امل��رك��زي ف��ي مكان
ق��ري��ب م ��ن ال �س��اح��ة ،ي �س �ت �ب��دل��ون ّ
زيهم
ال�ع�س�ك��ري ب��آخ��ر م��دن��ي وإل� ��ى جوارهم
ّ
وعصي كهربائية ،غير
أسلحة وهراوات
أن أسبابًا غامضة حالت دون تنفيذ هذا
الهجوم.

