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الديكتاتوريات العربـ
ّ
صنعاء تشيع ضحاياها ...وصالح يقيل الحكومة

ّ
الحكومة ،بعدما ضاعفت دماء ضحايا مجزرة «جمعة اإلنذار» ،الذين شيع عدد
لم يجد الرئيس اليمني علي َّعبد الله صالح خيارًا أمامه أمس سوى إقالة ً
كبير منهم أمس ،عزلته ،وسرعت نفض القبائل اليمنية أيديها منه ،داعية إياه إلى الرحيل
جمانة فرحات
في حشد لم يسبق أن شهدته صنعاء
م�ن��ذ ع�ق��ود ع��دي��دة ،ش� ّ�ي��ع املحتجون
اليمنيون أمس عددًا كبيرًا من ضحايا
م�ج��زرة جمعة اإلن ��ذار ً ،التي ارتفعت
حصيلتها إلى  52قتيال ،وسط حالة
م ��ن ال � �ح� ��داد وال� �غ� �ض ّ��ب والهتافات
املطالبة بإسقاط «السفاح».
وامتدت الحشود من جامعة صنعاء،
م ��رك ��ز ال� �ح ��رك ��ة االح� �ت� �ج ��اج� �ي ��ة ،إلى
م �ق �ب��رة ع �ل��ى ب �ع��د ع ��دة كيلومترات،
ّ
سميت مقبرة شهداء ساحة التغيير،
تحد واض��ح لقرار السلطة فرض
في ٍ
ّ
ح��ال��ة ال �ط��وارئ ال�ت��ي ت�ح��د م��ن حرية
ال � �ح� ��رك� ��ة وح� � ��ق ال � �ت � �ج � ّ�م ��ع ،وتمنح
ال� �ش ��رط ��ة ص�ل�اح� �ي ��ات أك� �ب ��ر إلجراء
عمليات تفتيش واعتقال.
الجنازة على
وأقامت الحشود صالة ُ ّ
ج�ث��ام�ين  35م��ن ال�ق�ت�ل��ى ل��ف��ت بأعالم
اليمن ،فيما انسحبت ق��وات مكافحة
ال�ش�غ��ب املحيطة ب�س��اح��ة االعتصام،
وال � �ل � �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة ال� �ت ��ي أنشأها
االحتكاك باملعتصمني،
النظام ،خشية
ّ
م �ق��اب��ل وج� ��ود م �ك��ث��ف ل �ق��وات الفرقة
األول � ��ى امل ��درع ��ة ،ال �ت��ي ي��رأس �ه��ا علي
محسن األح �م��ر ،ع�ل��ى ب�ع��ض املداخل
املؤدية إلى ساحة التغيير.
ّ
وردد امل � �ش � ��ارك � ��ون ،وب �ي �ن �ه ��م قادة
املعارضة ،هتافات بينها «دم الشهداء
م � ��ش ب� � �ب �ل��اش» ،ف �ي �م ��ا ّ
رج � � ��ح مدير
امل �س �ت �ش �ف��ى امل �ي ��دان ��ي للمعتصمني،
ع �ب��د امل �ل ��ك ال �ي��وس �ف��ي ،ارت � �ف ��اع عدد
القتلى ،وال سيما أن نحو  30حالة،
م ��ن أص� ��ل  270ج��ري �ح��ًا ،أوضاعهم
ح��رج��ة ل�ل�غ��اي��ة ،ألن ال�ق�ن��اص��ة كانوا
يستهدفون املعتصمني برصاصات
قاتلة في الرأس والعنق والصدر.
ورف � � � ��ض امل � �ح � �ت � � ّ�ج � ��ون ،ال � ��ذي � ��ن رفع

محتجون
يشاركون
في تشييع
ضحايا
مجزرة
جمعة االنذار
في صنعاء
أمس (أحمد
غرابلي ــ
أ ف ب)

بعضهم الفتات كتب عليها «الجزار
ص� ��ال� ��ح ذب � �ح � �ه ��م ألن � �ه� ��م ق � ��ال � ��وا ال»
و«الديكتاتور املصنوع في أميركا»،
محاوالت التبرير التي قدمها صالح
ّ
التورط
للنأي بنفسه عن مسؤولية
ف��ي امل � ّج��زرة ،ك��ذل��ك رف �ض��وا مشاركة
لجنة ألفها الرئيس اليمني للتحقيق
ف ��ي ال � �ح ��ادث ،وط��ال �ب��وا بالقصاص
ومحاكمة الرئيس.
املقابل ،شاركت قيادات املعارضة
في ً
ممثلة ب��أح��زاب «اللقاء املشترك» في
التشييع ،إل��ى ج��ان��ب عضو البرملان
ال�ش�ي��خ ح�م�ي��د األح �م��ر .وأك ��د رئيس
الكتلة البرملانية للمستقلني ،القاضي
ع�ل��ي ع�ب��د رب ��ه ،أن��ه «ي �ج��ب محاسبة
امل �س��ؤول�ين ع��ن ك��ل ق �ط��رة دم» ،فيما
أع �ل �ن��ت ص �ح �ي �ف��ة «ص � ��وت الثورة»،
ال � �ص ��ادرة ع ��ن امل �ع �ت �ص �م�ين ،القبض
ع�ل��ى  19ق�ن��اص��ًا ك��ان��وا ق��د تمترسوا
ع� �ل ��ى أس � �ط� ��ح امل� � �ن � ��ازل امل� �ط� �ل ��ة على
«س��اح��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر» ،واع �ت��رف��وا بأنهم
ي�ن�ت�م��ون إل��ى ال �ح��رس ال �خ��اص الذي
ي �ش��رف ع �ل �ي��ه ن �ج��ل ش �ق �ي��ق الرئيس
اليمني طارق محمد صالح.
وكان املعتصمون في ساحة التغيير
ّ
ق ��د ن �ج �ح��وا ،أول م ��ن أم � ��س ،ف ��ي مد
رقعة انتشارهم بعدما انضم إليهم
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
اليمنية ،فيما اقتصرت الصدامات،
أول م � ��ن أم� � � ��س ،ع� �ل ��ى ع� � � ��دن ،حيث
أط�ل�ق��ت ال�ش��رط��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال �ن��ار على
متظاهرين خ�لال محاولتها تفريق
تظاهرة في املعال ،ما أدى إلى إصابة
أح ��د امل �ح �ت� ّ�ج�ين ب��ال��رص��اص ،بينما
أص �ي��ب ث�لاث��ة آخ� ��رون ب�ق�ن��اب��ل الغاز
املسيلة للدموع.
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،ال ت� ��زال تداعيات
تتوالى على
مجرزة «جمعة اإلن��ذار» ً
ال��رئ �ي��س ال �ي �م �ن��ي ،م �ض� ّ�ي �ق��ة الخناق

م��ن ح��ول��ه ،ب�ع��دم��ا ب��ات م�ح��اص�رًا من
جبهات عديدة ،في مقدمتها القبائل
ال �ت��ي ان �ح ��ازت إل ��ى م �ط��ال��ب الشعب.
ُ
وس � ّ�ج ��ل ت �ط � ّ�ور الف ��ت أم ��س بإصدار
جميع «علماء اليمن ومشايخه» ،من
م �ن��زل ص ��ادق األح �م��ر ال�ش�ي��خ البارز
في قبيلة حاشد النافذة التي ينتمي
ص� ��ال� ��ح إل� � ��ى أح� � ��د ف� ��روع � �ه� ��ا ،بيانًا
ي�ط��ال�ب��ون ف�ي��ه ص��ال��ح بـ«االستجابة
مل�ط��ال��ب ال �ش �ع��ب» ،ف��ي دالل ��ة حاسمة
على أن صالح قد خسر نهائيًا دعم
القبائل .وساند املشايخ االحتجاجات
املطالبة بالتغييرّ ،
موجهني «التحية
إل��ى ش�ب��اب التغيير» ،وداع�ي�ن إياهم
ال ��ى «االس �ت �م ��رار ع �ل��ى ه ��ذا النهج»،
ودان� � ��وا ُ ب �ش��دة «امل� �ج ��زرة الجماعية
ال �ت��ي ارت �ك �ب��ت ب�ع��د ص�ل�اة الجمعة»،
معتبرين أن «م��ا حصل عيب أسود
وف�ق��ًا ل�لأع��راف ال�ق�ب�ل�ي��ة» .وف��ي دعوة
غ �ي��ر م �ب��اش��رة إل ��ى ال �ج �ي��ش للتمرد
ع�ل��ى ص��ال��ح ،ط��ال��ب ال�ب�ي��ان «وحدات
ال� �ج� �ي ��ش واألم� � � ��ن ب � �ع ��دم ت �ن �ف �ي��ذ أي
أوام ��ر ت�ص��در ل�ه��م م��ن أي ك��ان للقتل
والقمع».
ك��ذل��ك س�ج��ل ال�ق�ط��اع ال �خ��اص موقفًا
م� ّ
�ؤي�دًا ل�ل�ث��ورة ،بعدما أع�ل��ن االتحاد
ال�ع��ام للغرف ال�ت�ج��اري��ة والصناعية
ان� �ض� �م ��ام ��ه إل� � ��ى ال � �ح ��رك ��ة املطالبة
ب��إس �ق��اط ال �ن �ظ��ام .وق� ��ال االت� �ح ��اد إن
«ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ي ��رى أن التغيير
أص �ب��ح ض� ��رورة الن �ت �ش��ال ال �ب�ل�اد من
الوضع املتردي ،وإليجاد نظام عادل
يكون فيه ك��ل أب�ن��اء اليمن سواسية،
خ��ال م��ن ال�ف�س��اد وال �ظ �ل��م» ،ف��ي وقت
ب� ��دأت ف �ي��ه ال �ت��داع �ي��ات االقتصادية
لحالة الالاستقرار التي يعاني منها
اليمن بالظهور ،بعدما كشف مصدر
في قطاع النفط اليمني أن شركة أو.
ام .ف ��ي .ال �ن �م �س��اوي��ة ل�ل�ط��اق��ة أوقفت

تنديد دولي  ...وتظاهرات
تواصلت خ�لال اليومني املاضيني ردود الفعل
ال��دول��ي��ة امل��ن ّ��ددة ب��امل��ج��زرة التي ارتكبها النظام
في صنعاء .ودان��ت منظمة املؤتمر اإلسالمي
املفرط ضد املسيرات
استعمال القوة والعنف ً
السلمية في اليمن ،مطالبة «السلطات اليمنية
بمحاكمة ّ
املسببني لذلك».

من جهتها ،أكدت وزارة الخارجية الروسية أن
لجوء السلطات اليمنية إل��ى العنف واستخدام
ال���ق���وة غ��ي��ر امل��ت��ن��اس��ب ض���د امل��دن��ي�ين أم���ر غير
مقبول .ب��دوره��ا ،أع��رب��ت ت��ون��س ع��ن «رفضها
القاطع» ألعمال العنف ،ودعت إلى وقف «النزف
الخطير».
وفي م��وازاة ذلك ،اعتصم يمنيون مقيمون في
األردن أم����ام م��ق��ر س��ف��ارة ب�لاده��م ف��ي عمان،
وط���ال���ب���وا ب��رح��ي��ل ال���رئ���ي���س ال��ي��م��ن��ي ع��ل��ي عبد
الله صالح .وف��ي ب��ي��روت ،تظاهر أول من أمس
ع��ش��رات اليمنيني أم���ام م��ق ّ��ر س��ف��ارة بالدهم،
مطالبني برحيل «الطاغية» .ورف��ع املعتصمون
األع��ل��ام ال��ي��م��ن��ي��ة وش����ع����ارات ب��ي��ن��ه��ا «ارح�����ل يا
طاغية» ،و«مجازرك لن ترهبنا» ،و«دم الشهداء
لن يضيع».

اإلن�ت��اج ف��ي حقل العقلة النفطي في
م �ح��اف �ظ��ة ش� �ب ��وة ،وأن� �ه ��ا ستسحب
موظفيها بسبب مخاوف أمنية.
وف� ��اق � �م� ��ت ع� ��زل� ��ة ال� ��رئ � �ي� ��س اليمني
م��وج��ة م��ن االس �ت �ق��االت ال �ت��ي شملت
كبار موظفي ال��دول��ة ،وأع�ض��اء حزب
امل��ؤت �م��ر ال �ش �ع �ب��ي ال �ح ��اك ��م .وقدمت
وزي � ��رة ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ه ��دى البان
اس�ت�ق��ال�ت�ه��ا م��ن منصبها الحكومي
وم � � � � ��ن ح � � � � ��زب امل� � ��ؤت � � �م� � ��ر الشعبي
ال �ع��ام ال �ح��اك��م ،ل �ت��رف��ع ع ��دد الوزراء
املستقيلني إلى ثالثة ،بعد انسحاب
وزير السياحة نبيل الفقيه ،الجمعة،
ووزير األوقاف حمود الهتار.
ب� � ��دوره ،أع �ل��ن رئ �ي��س م �ج �ل��س إدارة
وكالة األنباء اليمنية الرسمية ،ناصر
خلفية
ط��ه مصطفى ،استقالته على ّ
أح��داث الجمعة ،وح��ذا ح��ذوه ك��ل من
ع�ب��د ال��رح�م��ن ب�ج��اش رئ�ي��س تحرير
صحيفة ال �ث��ورة ال��رس�م�ي��ة ،والوزير
السابق عضو مجلس الشورى خالد
ال��روي �ش��ان ،وامل�س�ت�ش��ار ف��ي الرئاسة
محمد رواح القدسي فارس السقاف.
وام � ّت��دت م��وج��ة االس �ت �ق��االت لتشمل
م �م��ث �ل��ي ال� �ي� �م ��ن ف� ��ي ال� � �خ � ��ارج ،وفي
مقدمتهم السفير اليمني في بيروت
فيصل أمني أبو راس ،ومندوب اليمن
لدى األمم املتحدة عبد الله الصايدي،
إل��ى ج��ان��ب جميلة رج��اء ع�ل��ي ،وهي
سفيرة ّ
مفوضة في وزارةّ الخارجية
ال �ي �م �ن �ي��ة ،امل��رش �ح��ة ل �ت��ول��ي منصب
ّ
ووج � ��ه سفراء
ال �س �ف �ي��ر ف ��ي امل� �غ ��رب.

ال �ي �م��ن ف��ي ب��اري��س وب��رل�ي�ن وأوتاوا
والجزائر وفيينا وموسكو وجنيف
رس��ال��ة اح �ت �ج��اج إل ��ى ص��ال��ح ،ورأوا
أن تبرير املجزرة غير أخالقي .ورأت
رسالة السفراء أن الوطن ينزلق نحو
ال �ه��اوي��ة ،وال م �خ��رج ل��ه إال بعملية
سياسية شاملة.
ووس��ط الضغوط امل�ت��زاي��دة عليه ،لم
ي �ج��د ال��رئ �ي��س ال �ي �م �ن��ي أم ��ام ��ه سوء
اللجوء إلى إقالة الحكومة وتكليفها
في
االس � �ت � �م� ��رار ب �ت �س �ي �ي��ر األع� � �م � ��الً ،
م� �ح ��اول ��ة م �ن ��ه ل �ت �ح �م �ي �ل �ه��ا منفردة
م�س��ؤول�ي��ة ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي يشهدها
اليمن.
خطوة أتت بعد ساعات من اجتماع
صالح بسفراء دول االتحاد األوربي
لدى اليمن ،وتأكيده أمامهم «التزام
ّ
بالده بالنهج الديموقراطي التعددي
وح � ��ق ال �ت �ع �ب �ي��ر ع ��ن ال � � ��رأي سلميًا،
وال� �ت� �ب ��ادل ال �س �ل �م��ي ل�ل�س�ل�ط��ة بعيدًا
عن العنف والفوضى وزعزعة األمن
واالس � �ت � �ق ��رار ال� �ت ��ي ت� �ض � ّ�ر بمصالح
الجميع».
في املقابل ،أكد صالح ،أمام مجموعة
م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات االج �ت �م��اع �ي��ة التي
ال �ت �ق��اه��ا أم � ��س ،أن ال �ش �ع��ب اليمني
ي ��رف ��ض ال� �ت� �ج ��زئ ��ة وع� � � ��ودة اإلمامة
وال �ت �ش �ط �ي��ر ،م�ت�ه�م��ًا ال �ل �ق��اء املشترك
وال�ح��وث�ي�ين وتنظيم ال�ق��اع��دة بأنهم
ي� ��دع� ��ون إل � ��ى ت� �ج ��زئ ��ة ال� �ي� �م ��ن وإلى
ت �م��زي��ق ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ،وواصفًا
مسؤولة»،
إياهم بأنهم «عناصر غير
ّ
وذل � ��ك ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ع � ��ودة التوتر
إل � ��ى م �ح��اف �ظ��ة ص� �ع ��دة ب �ع��د اندالع
اشتباكات عنيفة ،أول من أمس ،بني
م�س�ل�ح�ين ت��اب�ع�ين ل�ل�ن��ائ��ب البرملاني
ع �ث �م ��ان م �ج �ل��ي وع� �ن ��اص ��ر حوثية،
اش�ت��رك فيها ج�ن��ود م��ن ق��وات األمن،
ّ
وأدت إلى مقتل  6أشخاص.

