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اعلــن حالــة الطــوارئ في البــالد 

الرئيس:حادث الجامعة محاولة إلفشال املساعي الخليجية لرأب الصدع وحقن الدماء
توجيهات صدرت لكافة األجهزة األمنية 
بحماية المسيرات واالعتصامات سواء أكانت 

مؤيدة أو معارضة والفصل بينهما
أعلن فخامة األخ علي عبداهلل صالح -رئيس 
الجمهورية- قرار مجلس الدفاع الوطني بفرض 
حالة الطوارئ في البالد وحظر التجوال باألسلحة 

في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات.
وأكد فخامته أن األجهزة األمنية والقوات المسلحة 
ستتحمل مسؤوليتها للحفاظ على السكينة العامة 

وأمن الوطن والمواطن .
وعبر فخامته في مؤتمر صحفي عقده مساء 
الجمعة بدار الرئاسة عن أسفه الشديد لما حدث يوم 
الجمعة من سقوط قتلى وجرحى من المواطنين في 
العاصمة صنعاء.. وقال :” شيء مؤسف ماحدث اليوم 

من سقوط ضحايا من أبنائنا المواطنين “.
وقال :” كان هناك تواصل بين الحكومة اليمنية 
واألش��ق��اء في السعودية ودول مجلس التعاون 
الخليجي إلجراء وساطة لرأب الصدع بين أطراف 
العمل السياسي في اليمن” .. مؤكدًا أن ماحدث 
أفشل هذه المساعي لرأب الصدع وحقن الدماء في 

الساحة اليمنية .
وجدد فخامته التأكيد أن هناك توجيهات صدرت 
منذ وق��ت مبكر لكافة األجهزة األمنية بحماية 
المسيرات واالعتصامات س��واء أكانت مؤيدة أو 
معارضة والفصل بينهما .. مشيرًا إلى أنه تم سحب 
االعتصامات المؤيدة إلى ساحات أخرى بعيدة عن 

االعتصامات المعارضة تجنبًا لالحتكاك.
وقال :” لألسف الشديد تتمدد اعتصامات المعارضة 
كل يوم وتتوسع في الشوارع واألحياء السكنية 
وهو مايسبب إزعاجًا للمواطنين في مأكلهم وفي 
مشربهم ودراستهم وصحتهم ويعيق حركتهم 

االعتيادية اليومية”.
وأوضح أن ماحدث الجمعة هو نتيجة مواجهات بين 

مواطنين ومعتصمين إثر اقتحام المعتصمين أحياًء 
سكنية جديدة وهدم جدران بناها سكان تلك األحياء 

لحماية منازلهم ومحالتهم التجارية. 
وأكد أن الشرطة لم تطلق أية رصاصة واحدة 

كونها من قوات فض الشغب وال تحمل أية أسلحة.
ولفت إلى أن المعتصمين إذا رغبوا في مواصلة 

اعتصاماتهم فعليهم أن يبحثوا بالتنسيق مع وزارة 
الداخلية عن أماكن أخرى بعيدة عن األحياء السكنية 

لتجنب االحتكاك مع المواطنين.
وق��ال فخامة  الرئيس :” تم تشكيل لجنة من 
جهات محايدة للتحقيق في الحادث لكشف مالبساته 
ومعرفة السبب والمسبب س��واء من السلطة أو 

المعارضة”.
واعتبر الضحايا الذين سقطوا الجمعة شهداء 
وجرحى الديمقراطية .. مؤكدًا أن الدولة ستولي كل 

الرعاية واالهتمام بهم وبأسرهم.
وفي المؤتمر الصحفي تناول وزير الداخلية اللواء 
ركن مطهر رشاد المصري مالبسات الحادث، موضحًا 
أن المعلومات األولية تشير إلى محاوالت متكررة من 
المعتصمين باقتحام منازل المواطنين في األحياء 
المجاورة لساحة الجامعة، وهو مادفع بسكان تلك 
األحياء إلى تشكيل لجان شعبية لحماية مساكنهم 

وممتلكاتهم.
وق��ال: “بعد إلقاء خطيب ساحة الجامعة خطبة 
ها  بعد تجه  ا للمعتصمين  مهيجة  يضية  تحر
المعتصمون نحو األحياء السكنية المجاورة ودمروا 
الحواجز التي أقامها سكان تلك األحياء لمنع تمدد 
المعتصمين باتجاه منازلهم، مما تسبب في حدوث 
اشتباك بين سكان تلك األحياء والمعتصمين”.. الفتًا 
إلى أنه يوجد عدد من المسلحين دخلوا إلى ساحة 

الجامعة قبل أكثر من أسبوع.
وأشار وزير الداخلية إلى أن قوات فض الشغب التي 
اليوجد لديها أي من أنواع األسلحة تواجدت لفض 
االشتباك وواجهت صعوبات شديدة ، نافيًا أية عالقة 
ألجهزة األمن بالحادث أو باللجان الشعبية التي 
شكلها سكان تلك األحياء ، داعيًا وسائل اإلعالم إلى 

تبيان هذه الحقيقة للرأي العام.
الجدير بالذكر ان عدد الشهداء بلغ اكثر من 

خمسين شهيدًا.

حزن وح��داد على شهداء الديمقراطية

وليس المقام هنا لتحديد الفاعل 
والمستفيد من هذه الجريمة النكراء، 
ف��األم��ر ص��ار اآلن بين ي��د العدالة 
واألجهزة المختصة، طالما وان فخامة 
االخ رئيس الجمهورية قد أحال األمر 
الى التحقيق، وقالها وبكل وضوح في 
تصريحاته األخيرة فليأخذ التحقيق 
مجراه عبر لجنة محايدة حول هذه 
األحداث ويحال مرتكبوها سواء أكانوا 
من السلطة أو المعارضة أو أي أطراف 
ومجاميع أخ��رى الى القضاء ليقول 

فيهم كلمته الفصل.
وما يهمنا حقيقًة في هذه اللحظة 
المفصلية الدقيقة التي تمر بها البالد، 
وحتى النساهم مجتمعين او منفردين 
في جر بالدنا وشعبنا الى منحى خطير 
وكارثي، ان نتعامل مع األمر بعقلية 
متزنة وت��روًّ وحكمة، ألن االندفاع 
والتهور واصدار األحكام المسبقة وغير 
المدروسة من شأنها ان تقود وتدخل 
البالد في فتنة داخلية هي هدف 
ومقصد اولئك الذين اليريدون لليمن 
وأهلها ان ينعموا باألمن واالستقرار 
والسالم والوئام وتواصل عملية البناء 

والتنمية والتطور واالرتقاء.
نحن مطالبون جميعًا ودون استثناء 
ان نتفاكر ونتحاور في كل ما يدور 
ويحيق ب��ب��الدن��ا ال��ي��وم، بمنتهى 
المسئولية الوطنية من كل اطراف 
الداخل سياسية او مجتمعية او شبابية 
او غيرها من االطراف االخرى، ومن هنا 
كان من الطبيعي ان يسارع مجلس 
الدفاع الوطني وانطالقًا مما تمليه 
عليه المسئولية الوطنية الى اتخاذ 
العديد من االجراءات التي من شأنها 
ان تحول دون جر البالد ال��ى أتون 

الفوضى واالنزالق نحو المجهول.
وازاء ه��ذا ال��وض��ع وام���ام مأساة 
الجمعة، فإن جميع االطراف في الداخل 

مطالبة بضبط النفس وان 
نتيح جميعنا الفرصة أمام 
لجنة التحقيقات إلظهار 
م��ن تسبب ف��ي ارت��ك��اب 
ه��ذا ال��ج��رم ال��ذي أزه��ق 
األرواح وخلَّف الجرحى، 
ألن ذل��ك سيكشف ايضًا 
أعداء هذا الوطن الباحثين 
عن المؤامرات واشعال 
الفتن من اصحاب االجندة 
لتخريبية،  وا لتدميرية  ا
وليقف الشعب.. والشعب 
أواًل أمام الحقائق بعيدًا عن 
تلك التناوالت االعالمية 
التي تنفث سمومها هذه 
االي���ام وت��ص��در احكامها 
الجائرة المسبقة وتنصب 
المشانق، ال لشيء سوى 
الفتن والبغضاء  اث���ارة 
والعصبية الهوجاء كونها 
أحد أهم أدواتها لتحقيق 

المبنية على  اهدافها ومشاريعها 
أجندة داخلية وخارجية مشبوهة.

وإذا كنا في اليمن وأمام هذه االحداث 
والمعطيات والتحديات الكبيرة قادرين 
على ادارة شئوننا الداخلية بكل قدرة 
وكفاءة ومسئولية ونرفض في ذات 
الوقت أي تدخالت اجنبية في شئوننا 
الداخلية، إال اننا نؤكد ونقول كما أكد 
عليه فخامة االخ رئيس الجمهورية 
مرارًا وتكرارًا اننا كغيرنا  من الشعوب 
والدول ضمن منظومة عالمية واحدة 
جعلت من العالم كله ق��ارة واح��دة، 
وبالتالي فإن اليمن تؤمن بأهمية 
التفاعلية االممية، وتتعامل بشفافية 
تجعلها كتابًا مفتوحًا أمام العالم كله.

ومن هذا المنطلق كان من الطبيعي 
ان تتفاعل اليمن مع محيطها الخارجي 
تجاه شأنها الداخلي، ومن الحكمة 
بالضرورة مواقف بالدنا الرسمية 
التي تجلت حول ذلك تمثلت جلية 
»السبت الماضي« في اعالن الحكومة 
اليمنية اعتبار ما جاء في تصريحات 
للرئيس االمريكي باراك اوباما ووزيرة 
خارجيته هيالري كلينتون، وكذا حول 
بيانات وبالغات صادرة عن الحكومات 
الشقيقة والصديقة بشأن االحداث 
المؤسفة التي شهدها حي جامعة 
صنعاء الجمعة الماضية ونتج عنها 
سقوط عدد من الشهداء والجرحى، 

بأنها تصريحات تنم عن الحرص على 
معرفة الحقيقة ومعرفة المسئولين 
عن هذه االح��داث.. ويكفي ازاء ذلك 
ان الحكومة اليمنية قد اعلنت ايضًا 
وأكدت انها وبهدف تحديد المسئولين 
عن تلك الجرائم قد قامت بالفعل 
بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في 
هذا الحادث وستقوم بمحاسبة كل 
المتسببين فيها ايًا كانت صفاتهم او 
شخصياتهم وانتماءاتهم، ليصبح ذلك 
ليس التزامًا داخليًا فحسب بل التزامًا 

على المستوى الدولي.
ولتأكيد تفاعل الجمهورية اليمنية 
مع محيطها الخارجي واالقليمي الجزء 
االساسي واألهم المكون لهذا التفاعل 
والترابط بين االمم والدول والشعوب، 
ج���ددت ب��الدن��ا -ام����س- ترحيبها 
بوساطة االشقاء في المملكة العربية 
لتعاون  ا ودول مجلس  السعودية 
ل��دول الخليج العربي بين االط��راف 
السياسية.. حيث رحب مصدر مسئول 
في رئاسة الجمهورية بهذه الوساطة 

على الدوام.
وأشار المصدر المذكور في تصريح 
لوكالة االنباء )سبأ( ان من يقفون وراء 
الحادث المؤسف في حي جامعة صنعاء 
كانوا يسعون الى تحقيق عدة أهداف 
من ورائه من بينها محاولة افشال تلك 
الوساطة واثناء االشقاء في السعودية 
ودول مجلس التعاون الخليجي عن 
االس��ت��م��رار ف��ي جهودهم الخيرة 
للوساطة وتقريب وجهات النظر بين 
االطراف السياسية لما يجنب اليمن 
الفتنة.. حيث يوجد اآلن وبحسب 
المصدر ذات��ه تواصل وتفاهم مع 
االشقاء في السعودية ودول مجلس 
التعاون ل��دول الخليج العربي حول 
تلك الوساطة ولما فيه مصلحة اليمن 

ودول المنطقة.

جمع�ة بارك��ها املش���رتك بال�دم
الخطيب الذي سفك دماء )50( شهيدًا

كان األهالي وسكان أحياء الزراعة والرباط 
والكويت وال��دائ��ري وال��رق��اص وغيرها من 
ال��ح��ارات المجاورة للجامعة قد شكلوا لجانًا 
التي  للدفاع عن أعراضهم وخصوصياتهم 
انتهكها المعتصمون وناشدوهم بكل السبل 
الممكنة والطرق »الديمقراطية« المحترمة 
لعل الصور الموجودة تؤكد ذلك ولكن بالطجة 
المشترك أبوا اال االستمرار في إيذاء االهالي 
والسكان اآلمنين وبكل ج��رأة وب��دون خجل 
وهو ما دفع األهالي الى بناء أس��وار وحواجز  
على مداخل أحيائهم ومساكنهم وكانت تلك 
الحواجز بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير 
ولم يفهم المشترك وعناصره تلك الرسالة 
فأخذتهم العزة باألثم وعاثوا في األرض فسادًا 
وطيلة ما يزيد عن اسبوع وبلياليها تعرضت 
الحواري والمساكن المجاورة للجامعة ألبشع 
صور االعتداءات النفسية والمعنوية والجسدية 
من أولئك البالطجة وأصبحت األمور في موقف 

ال يحسد عليه االهالي.
القتلى في ذمة الخطيب

> وفي ظل ذلك الجو المشحون والمتفجر 
بشكل بسيط بين الحين واآلخر حدث االنفجار 
المرعب كنتاج لالحتقان الذي شهدته الساحة 
طيلة االسبوع الماضي، وكان خطيب الجمعة 
ف��ي ساحة الجامعة سببًا ف��ي اش��ع��ال فتيل 
الفتنة وفتح محل المجزرة البشرية الذي كان 
سببها أحزاب اللقاء المشترك، فخطب الخطيب 
خطبتين هيجت النفوس والمشاعر في قلوبهم 
ومألته بالحقد والغل والكراهية على اخوانهم 
رجال االمن واالهالي، فكان ينعق بكل ما أوتي 
من قوة في رفع الصوت »الشهيد الذي يموت 
هنا الى الجنة« فال تبرحوا هذا المكان حتى 
تحصلوا على النصر أو الشهادة« وظل يخطب 
في المعتصمين حتى اعتقد الكثير ممن أفاقوا 
من وقع وتأثير الخطبة الحقًا انهم في غزة وأن 
رجال األمن هم اسرائيليون واالهالي هم أصحاب 
المستوطنات وعند هذه النقطة نترك القارئ من 
يصف المشهد بعد خطبة الكرامة والتي تحولت 
الى خطبة الدماء.. هنا يرى الكثير من العلماء 
ورج��ال الدين وحتى أي إنسان عاقل أن دماء 
شهداء الديمقراطية هي في ذمة ذلك الخطيب 

المتطرف.
قبل الكارثة

انتهى المعتصمون من صالة الجمعة وفور 
تسليمهم قام الخطيب ومن أوكل لهم مهمة 
الصراخ والنعيق في الميكرفونات بتحريض 
الشباب على هدم االسوار والحواجز والتوسع 
في الخيام التي وصلت الى االعتصام بمعية 
قيادات حزب االصالح من بعض القبائل وكانت 
تلك النداءات والصرخات التحريضية بمثابة 
الموجه واالم��ر والناهي والقيائد للبالطجة 
الذين تقدموا الى ج��وار الحاجز ال��ذي نصبه 
األهالي بشارع الدائري، فانهالوا عليه بالمطارق 

واألحجار وبدأوا بتدميره خلف الحاجز 
كان االهالي يطالبونهم بعدم تجاوز 
الحاجز، فحذروهم وترجوهم وحاولوا 
ليب  واالسا الطرق  بمختلف  منعهم 
السلمية ولكن لم يجدِ ذلك امام حالة 
الهستيريا لبالطجة االصالح االرهابيين 
نفعًا خاصة عندما بدأت تلك العناصر 
بالرد على األهالي باالعيرة النارية 
والحجارة واالستمرار في تدمير السور 

بشكل كامل.
الصورة بلون الدم

>  في وسط الكم الهائل من االحتقان 
والتصعيد تغيرت الصورة من اللون 

العادي لها الى لون  الدم األحمر، بينما كانت 
أدخنة اإلط��ارات تتصاعد وأص��وات الرصاص 
الكثيفة المختلطة بصرخات التكبير من وشعارات 
الجانبين ووس��ط حالة من الفوضى العارمة 
أسدل الستار عن مجزرة زجت فيها أحزاب اللقاء 
المشترك بالشباب األبرياء دون أية مباالة لم 
يتوقف فيها إطالق النار اال بعدما سفكت الدماء 

وازهقت األرواح دون ما ذنب.
رجال األمن

> عددهم لم يكن يتجاوز )10( أفراد ليس 
لديهم أسلحة وما يحملونه هي الهراوات لم 
تمكنهم من فض الشغب بين الجانبين ولم 
تمكنهم من حماية انفسهم فوقفوا عاجزين 
أم��ام سيل من الحجارة وال��رص��اص والمواد 
المشتعلة المنهالة عليهم من الجانبين، فوقعوا 
في كماشة المواجهة وقد أصيب البعض منهم 
بجروح مختلفة أثناء ذلك كانت وحدة مكافحة 
الشغب على مقربة من المكان وفي ذلك الوقت 
كان الطرفان يتبادالن النار وتحول المشهد الى 
حرب أهلية وهو ما كانت تهدف له أحزاب اللقاء 

المشترك.
لم يكن رجال األمن لديهم أية أسلحة مطلقًا 
لم يحدث أن أطلق رصاص من أي معسكر ألن 
االحداث كانت في شارع الدائري جوار المركز 
االيراني باتجاه شارع الزبيري، بينما الفرقة 
االولى مدرع في طرف شارع الدائري جوار جامعة  
العلوم والتكنولوجيا وهو يثبت زيف رواية قناة 
»الجزيرة« التي أرادت أن تجر الفرقة االولى مدرع 

الى ساحة العنف.
 بالعودة الى مكان الحدث كنا نحاول التقاط 
الصور لالحداث بشكل مباشر ولكن خطورة 
الموقف لم تمكنا من االستمرار في التصوير 
ألننا كنا وسط بالطجة المشترك وهم يقومون 

بأعمالهم االجرامية.
تكتيك المواجهة

من خالل وجودنا بين بالطجة المشترك أثناء 
االحداث ونقوم بالتصوير ونحمد اهلل انهم لم 
يتمكنوا من التعرف علينا ورؤيتنا ونحن نقوم 
بالتصوير الحظنا ان تكتيك المواجهة لتلك 

العناصر هو على النحو التالي:
أواًل: هناك اللجان االمنية المكلفة بالوقوف 
أمام رجال االمن وتتكون من ثالثة صفوف بينهم 
مجاميع مهمتها الصراخ بالشعارات السلمية يلي 
تلك الصفوف مجاميع مهمتها رشق رجال االمن 
واالهالي بالحجارة والمواد المشتعلة وكذلك 

القوارير والعلب الزجاجية.
بعد ذل��ك يكون المسلحون في وس��ط تلك 
الجموع ومهمتهم هي إطالق النار على المنازل 
التي يطلق منها الرصاص وهم ايضًا محترفون 
ومدربون على ذلك بشكل محترف ولوحظ ايضًا 
أن االشخاص الذين يحملون االسلحة يكونون 
محاطين بمجاميع ال تقل عن الخمسة االشخاص، 
لكي ال يمكن ألية وسيلة اعالمية أو عدسة كاميرا 
التقاط صورة لهم ويتمكن االهالي من معرفة 

مكانهم وكذلك رجال األمن.

اغتصاب المنازل
ل��م تتمكن وح���دات مكافحة الشغب التي 
وصلت الى مكان المواجهة من الوصول الى 
االماكن التي يتم فيها تدمير المنازل وتخريبها 
ألن الوصول اليها كان مستحياًل تمامًا لتتمكن 
بشكل  لخيام  ا من نصب  المشترك  عناصر 
سريع جدًا، واقتصرت عملية فض المواجهة في 
أطراف الشوارع الفرعية، بينما في تلك االثناء 
دخل البالطجة المباني وأحرقوها وهذه هي 
الصور التي تثبت ذلك من تلك المباني مبنى 
البنك اليمني لإلنشاء والتعمير وعمارة 
منشستر   معهد  مبنى  و ني  لبيضا ا
البريطاني وع���دد 3 م��ب��انٍ أخ��رى 
إضافة الى اقتالع االرصفة وإتالف كل 
الممتلكات العامة الموجودة في الشارع.

قنابل مشتعلة 
استخدام عناصر  ما الحظناه هو 
تحمل عبوات خاصة لمواد مشتعلة 
)رنج اسود( وقنابل مركبة من البنزين 
وال��زج��اج »ملتوف« ويتم رم��ي رجال 
األمن ومركبات فض الشغب بها ومنازل 
االهالي لكي تحجب الرؤيا على سائقي 
تلك المركبات ليتحركوا عشوائيًا مثل 

ما حدث في أعمال العنف في مصر.

لجمعة  ا يـــوم   <
الماضية سجل في 
ليمنيين  ا ــخ  ي ر ــا ت
ــف  حالة مــن الــحــزن واالس
ــى شعر بها واليــزال  واألس
كل الوطنيين المخلصين 
الــشــرفــاء جـــراء الجريمة 
البشعة النكراء التي كان 
مسرحها حي الجامعة وراح 
ضحيتها شهداء وجرحى في 
مشهد مؤلم أدمى القلوب 
ــد في  ــع العيون وأوج وأدم
النفوس حرقة وألمًا، كون 
الدماء التي أريقت هي دماء 

يمنية وبأيادٍ يمنية.

أحمد عبدالعزيز

> هذه هي بداية المشهد االول من مسلسل العنف والفوضى الذي تنتجه أحزاب اللقاء المشترك على وقع إخراج قناتي 
»الجزيرة« و»سهيل« االصالحية، فمنذ أكثر من شهر أمام جامعة صنعاء الجديدة، بدأ في تلك الجولة وانتهى يوم 
الجمعة امام جامعة صنعاء القديمة، ذلك االمتداد والتوسع كان ثمنه باهظًا جدًا دفع من دماء األبرياء والمواطنين 
الذين ال ناقة لهم وال جمل في مؤامرة االنقالب التي تقودها أحزاب اللقاء المشترك على الشرعية الدستورية والنظام بواسطة 
»البالطجة« وعناصر االرهاب والتخريب و»بشمرجة« المشائخ الذين ال هم لهم سوى الفيد وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب اليمني.

 على الشعباني

ليمنيين  ا ح  ا و ر أ
ــم أعظم  ــاؤه ودم
من طرحها سلعة للبيع


