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ـية بداية النهاية
اس �م��ه ،أن ال �ه �ج��وم ع�ل��ى ال�س�ج��ن استمر
ن�ح��و س��اع��ة ،ج ��رى خ�لال��ه ت �ب��ادل إطالق
النار بكثافة ،من غير أن يدفع العناصر
املوجودة في املباني املجاورة له
األمنية ّ
إل��ى ال�ت��دخ��ل لحسم امل��واج�ه��ة .وق��د تمكن

تنظيم «ال �ق��اع��دة» م��ن ت�ح��ري��ر عناصره،
فيما لم ُيعلن بدقة عن أرقام القتلى الذين
سقطوا في هذه املواجهة.
ّأم��ا الجماعات السلفية ،فقد استخدمها
النظام ،قبل نحو شهر ونصف ،ملهاجمة

االجتماع ،بحسب بيان األمانة العامة
ملجلس دول الخليج« ،الستكمال بحث
تطورات األوض��اع في اليمن ،في ضوء
م��ا ات�ف�ق��ت ع�ل�ي��ه دول م�ج�ل��س التعاون
ف � ��ي اج � �ت � �م� ��اع امل� �ج� �ل ��س ال� � � � � ��وزاري في
دورت��ه االستثنائية التي استضافتها
ال �ع��اص �م��ة ال �س �ع��ودي��ة ال ��ري ��اض خالل
األيام املاضية».
ُ
وس� ��ت � �ج� ��رى ات� � �ص � ��االت م� ��ع الحكومة
وامل� � �ع � ��ارض � ��ة ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة ف � ��ي إط� � � ��ار ما
تضمنته املبادرة الخليجية من مبادئ
بغية حل األزمة اليمنية الراهنة.
وف��ي ال �س �ي��اق ،ال�ت�ق��ى ال��رئ�ي��س الدوري
ألح � � ��زاب امل� �ع ��ارض ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة «اللقاء
املشترك» ،ياسني سعيد نعمان ،سفراء
االت � �ح� ��اد األوروب� � � ��ي وال� �ق ��ائ ��م بأعمال
ب �ع �ث��ة االت � �ح� ��اد ل� ��دى ص �ن �ع ��اء ،وبحث
معهم مبادرة دول الخليج لحل األزمة
اليمنية.
ك��ذل��ك ،اج�ت�م��ع م�ج�ل��س األم ��ن ف��ي وقت
متأخر من ليل أمس لبحث الوضع في

اليمن .وأع�ل��ن دبلوماسيون قبيل بدء
االج �ت �م��اع أن امل �ج �ل��س ي �ن��وي مناقشة
الوضع في اليمن في اجتماع سيشمل
ع��رض��ًا ل �ل��وض��ع م��ن م �س��ؤول ب� ��ارز من
إدارة ال � �ش� ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي األمم
املتحدة.
في هذا الوقت ،استبقت القوات اليمنية
لقاء الوسطاء الخليجيني مع الحكومة،
ب� ��ال� ��دم ،إذ ق �ت��ل ش �خ �ص��ان ع �ل��ى األقل
وأص �ي��ب امل �ئ ��ات ،ع�ن��دم��ا أط�ل�ق��ت قوات
األم ��ن ال ��رص ��اص ال �ح��ي وق �ن��اب��ل الغاز
ّ
املسيل للدموع على مسيرة ضمت مئات
اآلالف ف��ي ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء .وجابت
املسيرة شارع الستني حتى وصلت إلى
منطقة قريبة من تقاطع الزبيري ،حيث
اعترضها مئات من أفراد األمن املركزي
و«ب�لاط�ج��ة» مسلحون يقفون خلفهم.
وق��ال م��راس��ل موقع «امل�ص��در أونالين»
إن ق��وات األم��ن منعت امل�ت�ظ��اه��ري��ن من
ال� �ت� �ق ��دم ،ح �ي��ث ك � ��ان م � �ق ��ررًا للمسيرة
أن ت� �م ��ر م � ��ن ش� � � ��ارع ال � ��زب � �ي � ��ري حتى

ب �ع��ض ال� �ح ��ان ��ات امل� ��وج� ��ودة ف ��ي منطقة
«ال� �ت � ّ�واه ��ي» ب �غ��رض إرس� � ��ال ب��رق �ي��ة إلى
س��اري��ة ً ه �ن��اك عن
األوس � ��اط امل��دن �ي��ة وال �ي � ّ
شكل النظام ال��ذي سيحل ب��دال م��ن نظام
الرئيس صالح إذا رحل.

الوقوع في الفخ
في تلك الواقعة التي حصلت بداية شهر
آذار ،ت �م �ك �ن��ت ال �س �ل �ط��ات م ��ن استخدام
ع �ن��اص��ر م ��ن ت �ل��ك ال �ج �م ��اع ��ات السلفية
ك��ورق��ة ُح��رق��ت س��ري�ع��ًا ب�ع��د االن �ت �ه��اء من
اس �ت �خ��دام �ه��ا .ف �ق��د ُص �ن��ع ذل� ��ك ال �ف��خ عن
ّ
أمني نجحوا في إيصاله
طريق تسريب
إل�ي�ه��م ي�ق��ول إن ال��وق��ت ق��د ص��ار مناسبًا
ملهاجمة الحانات التي تبيع املشروبات
ال �ك �ح��ول �ي��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ،وت� �ق ��ع إحداها
م�ق��اب��ل أح��د امل�س��اج��د امل�ب�ن�ي��ة ح��دي�ث��ًا ،أي
بعد إنشاء حانة «البحارة» بوقت طويل،
ال �ت��ي ت�ق��ع إل ��ى ج ��واره ��ا ح��ان��ة «نشوان»
التي ارت�ب��ط اسمها ب��وج��ود رم��وز كبيرة
من اليسار العربي والقومي ومن األسماء
األدب �ي��ة ال�ش�ه�ي��رة ال�ت��ي ارت �ب��ط صعودها
ال�ح��داث��ي واألدب ��ي على وج��ه الخصوص
ب�ف�ت��رة ح�ك��م ال �ح��زب االش �ت��راك��ي اليمني
للجنوب ،بما ك��ان يتيحه م��ن بيئة ّ
حرة
وم�لائ �م��ة ل�ح�ي��اة ت�ن��اس��ب ه ��ؤالء األدباء.
وم ��ن ه�ن��ا ي�م�ك��ن ال �ت �ق��اط امل�ع�ن��ى الرمزي
ف ��ي س �ق ��وط وإح � � ��راق م �ث��ل ه� ��ذه الحانة
بالنسبة إلى هذه الجماعات التي لطاملا
ّ
عدت نظام الحزب االشتراكي نظامًا مارقًا
وملحدًا وتعاملت معه على هذا األساس.
ونجاحها ف��ي إغ�ل�اق مثل ه��ذه الحانات
إنما يأتي في سياق تحقيقها لثأر قديم
يبدو أنه ال يزال ّ
حيًا في داخلها.
وب��ال�ف�ع��ل نجحت ع�ن��اص��ر ت�ل��ك الجماعة
السلفية ف��ي مهاجمة حانتي «البحارة»
و«ن� �ش ��وان» ،ول��م ي�ك�ت�ف��وا بعملية تدمير
امل �ب �ن ��ى وت �ح � ُط �ي��م م� ��ا ك � ��ان ب ��داخ� �ل ��ه من
ب �ض��اع��ة ،ب��ل أح � ��رق امل �ب �ن �ي��ان ف��ي عملية
أظهرت عمق ذلك الثأر الراقد في قلوبهم
وقد تمكنوا من إيقاظه.
ين ف��ي امل�ن�ط�ق��ة التي
ُورغ ��م وق ��وع ال�ح��ان�ت� ُ
ذك � � � ��رت ح � ��دوده � ��ا ون� � � � � ّ�وه بحصانتها،

ت�ق��اط��ع «ك �ن �ت��اك��ي» وت �ع��ود إل ��ى ساحة
التغيير.
وفي مدينة تعز ،أطلقت القوات األمنية
ال � �ن� ��ار أي� �ض ��ًا ع �ل ��ى آالف املتظاهرين
املناهضني للنظام ،ما أدى إلى سقوط
قتيل وعدد من الجرحى.
وق� ��ال ش �ه��ود ع �ي��ان وم� �ص ��در ط �ب��ي إن
قوات األمن أطلقت النار عشوائيًا على
املحتجني ال��ذي��ن ك��ان��وا يتظاهرون في
ح��ي وادي ال�ق��اض��ي للمطالبة بسقوط
النظام.
وب� �ح� �س ��ب م ��وق ��ع «ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ر» ،تشهد
املحافظة منذ مساء أمس توترًا شديدًا
نتيجة ان �ع��دام م��ادة ال �غ��از امل�ن��زل��ي ،ما
دفع بمجموعة من الشباب للنزول إلى
ال�ش��وارع وقطعها احتجاجًا على عدم
توفر مادة الغاز ،حيث أحرقوا إطارات
ال � �س � �ي ��ارات .وش� �ه ��د ش � ��ارع العواضي
(وس� � � ��ط امل� ��دي � �ن� ��ة) ل� �ي� �ل ��ة أم� � ��س إطالق
ّ
املحتجني
رصاص من رجال األمن على
املطالبني بتوفير مادة الغاز لتفريقهم.

الجماعات السلفية
المنتشرة في مديرية
التواهي ال ترتبط
ّ
باألجهزة األمنية بأي
شكل من األشكال
يلعب نظام صالح على
ورقة الحرب األهلية بين
أفرقاء الحزب االشتراكي

اس �ت �م ��رت ع �م �ل �ي��ة ال �ه �ج ��وم م ��ن الساعة
ً
مساء وانتهت في الخامسة من
العاشرة
ال �ي��وم ال �ت��ال��ي ،وك ��ل ه ��ذا ت�ح��ت ن�ظ��ر تلك
األجهزة األمنية الكثيرة املوجودة بالقرب
من املكان .ولكن في حركة ارتدادية ،ومن
إيصال رسالة أمنية أخرى من أجهزة
أجل ُ
السلطة ،أعلن تنفيذ حملة للقبض على كل
املشاركني في الهجوم ،وقد جرى ذلك في
وقت قياسي ،بمساعدة أجهزة التصوير
ُال�ت��ي ك��ان��ت داخ ��ل ال�ح��ان�ت�ين .وب�ع��د هذا،
أع�ل��ن أي�ض��ًا أن السلطات ع� ّ�وض��ت مالكي
الحانتني ماديًا ،في إشارة إلى أن السلطة
ال ت��زال ممسكة ب��أم��ور املديرية واملدينة،
وأن� �ه ��ا ال ��وح� �ي ��دة ال � �ق� ��ادرة ع �ل��ى تسيير
أمورها.

ّ ّ
 13كانون األول مرة أخرى

يلعب نظام الرئيس علي عبد الله صالح
جيدًا على ورقة تاريخ الحزب االشتراكي
اليمني ،وخصوصًا مسألة الترداد الدائم
وال �ت��ذك �ي��ر ب �م��ا ح ��دث ف��ي واق �ع��ة الحرب
األهلية بني أفرقاء الحزب االشتراكي في
كانون الثاني  1986في مدينة عدن.
وت � �ك ��اد ع �ل�ام ��ات ال � �ف ��زع وال � �خ� ��وف تقفز
م ��ن أع�ي��ن ال ��ذي ��ن ع��اي �ش��وا ت �ل��ك األحداث
واكتووا بنارها ،وهم يخشون من إمكان

شباب الثورة دعوا إلى
مسيرات مليونية في
جميع المحافظات تحت
اسم «مسيرة شهداء
الثورة»

م � � ��ن ج� � �ه � ��ة أخ � � � � � � ��رى ،ق� � ��ال� � ��ت مصادر
ل �ـ «ال �ت �غ �ي �ي��ر» إن «ق� � �ي � ��ادات مؤتمريه
ب� � ��دأت ت � �م� ��ارس ض �غ ��وط ��ًا غ �ي ��ر عادية
ف ��ي م �ح��اول��ة ل �ح �ش��د أك �ب��ر ع ��دد ممكن
م��ن م��ؤي��دي ال��رئ �ي��س» ،م�ش�ي��رة إل��ى أن
«امل�ح��اف��ظ ح�م��ود الصوفي حصل على
 126مليون ريال لتوزيعه على مديريات
تعز».
ك ��ذل ��ك ،خ ��رج ��ت م �س �ي��رات ح ��اش ��دة في

تكرار ح��وادث تلك األي��ام الدامية إذا رحل
الرئيس علي صالح.
ال ي � ��زال ن �ع �م��ان (اس � ��م م �س �ت �ع��ار) يتذكر
ج � �ي � �دًا ذل � ��ك ال� �ص� �ب ��اح ال � � ��ذي ح� �م ��ل خبر
ان��دالع الحرب األهلية بني أفرقاء الحزب
االش� �ت ��راك ��ي ال �ي �م �ن��ي ،وس �م��اع��ه أصوات
املدافع التي كانت تحتل الشوارع وال تترك
للشخص فرصة لسماع صوت من يجلس
إل��ى ج� ��واره .وي �ق��ول «ك �ن��ت ف��ي العشرين
م ��ن ع �م��ري ي��وم �ه��ا ،ل �ك �ن��ي ك �ل �م��ا تذكرت
ذل��ك اليوم اعتقدت أن��ه لم يغادرنا بعد».
ويؤكد نعمان ،املولود في مدينة عدن من
أس��رة أصيلة فيها ،أن ه��ذا ليس شعوره
وحده فقط« ،بل هو شعور غالبية الناس
هنا ممن عاشوا تلك األيام».
وم � ��ا ي �ث �ي��ر ال ��رع ��ب ف ��ي ن� �ف ��وس البعض
ه � �ن ��ا ،إض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ذك � � � ّ�رى ت� �ل ��ك الحرب
األه �ل �ي��ة «ال �ب �ش �ع��ة» ،ت ��أك ��د األن� �ب ��اء التي
ت �ق��ول إن أّع � ��وان ال��رئ �ي��س ع�ل��ي ع�ب��د الله
صالح يوزعون أسلحة على ك��وادر حزب
امل��ؤت�م��ر الشعبي ال �ع��ام« :إن �ه��م يشيعون
ف��ي صفوفهم أن ث��ورة الشباب الحاصلة
ال �ي��وم ت�ض��ع م��ن ض�م��ن أه��داف�ه��ا اجتثاث
كوادر املؤتمر الشعبي ،كما حصل تمامًا
م��ع ك��وادر الحزبني الحاكمني ف��ي تونس
ومصر».
كذلك يخشى نعمان األخ�ب��ار التي تتجه
نحو القول إن «ثورة الشباب اليمنية» قد
ُج� ّ�ي��رت لحساب ق��وى م�ح��ددة وجماعات
كانت حتى وقت قريب على عالقة وطيدة
ب �ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ع �ل��ي ع �ب��د ال �ل��ه صالح،
واستطاعت االنخراط في صفوف الثورة،
وذلك «من أجل تحقيق غايات في نفوسها
م��ن أه�م�ه��ا االن �ت �ق��ام م��ن ال��رئ �ي��س صالح
شخصيًا وتصفية حسابات خاصة عالقة
ب�ي�ن�ه��ا وب �ي �ن��ه» .وي �ض �ي��ف أن ه ��ذا األمر
ه��و م��ا يثير ال��رع��ب ف��ي ن�ف��وس مواطنني
اكتووا بنار هذه الصراعات التي تعتمد
مسألة
على االنتقام دافعًا لها ،ال تحقيق ً
ال�ت�غ�ي�ي��ر وإح � ��داث واق� ��ع أف � ًض��ل ب� ��دال من
السابق .ويختم نعمان قائال« :أعتقد أن
كلفة ه��ذا التغيير وقتها ستكون باهظة
جدًا».

م�ح��اف�ظ��ة ش�ب��وة (ج �ن��وب ش��رق اليمن)
م� ��ع ت� ��واص� ��ل االع� �ت� �ص ��ام ��ات املطالبة
ب��إس�ق��اط ن�ظ��ام ص��ال��ح ،ل�ل�ت�ن��دي��د بقمع
ق � � ��وات األم � � ��ن ل �ل �م �ت �ظ��اه��ري��ن ،ورفض
خطاب صالح األخير الذي دعا فيه إلى
«منع االختالط».
وإل� ��ى م��دي �ن��ة ال �ح��دي��دة (غ� � ��رب) ،أطلق
م �ح �ت� ّ�ج��ون ي �ط��ال �ب��ون ب��رح �ي��ل صالح
«ح �م �ل��ة ن �ظ��اف��ة» ل �ن��زع ص ��ور الرئيس
اليمني من املقار الحكومية والشوارع
العامة.
وق� � ��ال «ش � �ب ��اب ال � �ث � ��ورة» ف ��ي ب� �ي ��ان إن
«الحملة ستستمر حتى يرحل النظام
ال� � � � ��ذي أص � �ب � �ح� ��ت أي� � ��ام� � ��ه معدودة».
ك��ذل��ك ،دع��ا املجلس التنسيقي لشباب
ال� � �ث � ��ورة إل� � ��ى ال� � �خ � ��روج ف� ��ي مسيرات
مليونية في كل محافظات الجمهورية
تحت اسم «مسيرة شهداء الثورة» ،وذلك
تخليدًا ل��ذك��رى س�ق��وط أول شهيد في
الثورة.
(يو بي آي ،رويترز ،أ ف ب ،األخبار)

