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تجريبي

الحوثيون أعدموا صالح بعد استسالمه وزعيمهم يحتفل بـ «يوم تاريخي»

الثالثاء، ٥ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

الرياض، عدن، نیويورك - «الحیاة» 

ُقتل الرئیس السابق علي عبدهللا صالح، زعیم حزب «المؤتمر الشعبي العام»، على يد
الحوثیین شركائه في سلطة األمر الواقع حتى يوم األربعاء الماضي. وكان صالح وعدد من

القیادات الرئیسة في حزبه غادر في موكب حراسة محدود ال يتجاوز ثالث سیارات
العاصمة صنعاء قبل ظھر أمس. وفجرت میلیشیات الحوثي ظھر أمس، منزل صالح الواقع
في شارع صخر، بجوار مركز الكمیم التجاري، عقب اقتحامه بعد معارك شرسة دارت مع
حراسة صالح رافقتھا معارك مماثلة في أحیاء عدة منذ منتصف اللیلة قبل الماضیة، سقط

فیھا عشرات القتلى والجرحى من الطرفین.
ودعا الرئیس عبد ربه منصور ھادي الیمنیین إلى االنتفاضة ضد الحوثیین. وطالب بفتح

صفحة جديدة في القتال ضد الجماعة. وقال في خطاب عبر قناة «العربیة»: «أدعو جمیع
أبناء شعبنا الیمني في كل المحافظات التي ما زالت ترزح تحت وطأة ھذه المیلیشیات
اإلجرامیة اإلرھابیة، إلى االنتفاض في وجھھا ومقاومتھا ونبذھا، وسیكون جیشنا البطل

المرابط حول صنعاء عوناً وسنداً لھم، فقد وّجھنا بذلك». وأضاف: «صنعاء ستنتصر وستعود
عربیة كما ھو عھد أبنائھا بھا، بفضل نضال أبناء شعبنا جمیعاً وتضحیاتھم، ودعم ومساندة
أشقائنا الكرام في التحالف العربي بقیادة المملكة العربیة السعودية». وأفاد مصدر في
الرئاسة الیمنیة بأن ھادي أصدر توجیھات إلى نائب الرئیس الفريق علي محسن األحمر
الموجود في مأرب بتسريع تقّدم الوحدات العسكرية للجیش الوطني والمقاومة الشعبیة

نحو صنعاء.
وفي نیويورك، دعا السفیر الیمني في األمم المتحدة خالد الیماني، مجلس األمن إلى

اتخاذ موقف واضح يشجب فیه «جرائم المیلیشیات الحوثیة بحق الشعب الیمني»، عشیة
اجتماع يعقده مجلس األمن الیوم لبحث الوضع في الیمن واالستماع إلى المبعوث الخاص

إلى الیمن إسماعیل ولد الشیخ أحمد. وقال السفیر الیمني إن على مجلس األمن أن
«يشجب المیلیشیات التي اختطفت الدولة وتواصل ممارسة أعمال القتل والتدمیر

واستخدام المدنیین دروعاً بشرية».
وقالت وزارة الدفاع الیمنیة عبر موقعھا اإللكتروني، إن الحوثیین نصبوا كمیناً في منطقة
سنحان لعلي صالح بعد مغادرته صنعاء، وكان برفقته نجله صالح واألمین العام للمؤتمر

الشعبي عارف الزوكا واألمین العام المساعد ياسر العواضي ومحمد عبدهللا ناجي
ف ً
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القوسي. وتداول ناشطون على شبكات التواصل االجتماعي صورا ومقاطع فیديو توضح
مقتل صالح، فیما لم تظھر صور لنجله أو للعواضي والزوكا والقوسي.

وكانت مصادر مقربة من حزب علي صالح في صنعاء أكدت أن الرئیس السابق تلقى
نصیحة من حراسته بمغادرة صنعاء فوراً، واستقل سیارة غیر مصفحة من نوع «الند

كروزر» فضیة اللون، واصطحب معه عارف الزوكا وياسر العواضي وسیارتي حراسة، واتجه
الموكب الصغیر عبر منافذ آمنة إلى منطقة سنحان، وبعد نصف ساعة على خروج الموكب
من صنعاء كشف الحوثیون ھوية الموكب وتبعوه بأكثر من 20 طاقماً مسلحاً حتى وصل

الموكب إلى مكان قريب من قرية ضبر خیرة في مديرية سنحان، قرب قرية مسعود
المجاورة، حیث حاول حراس صالح إيقاف األطقم التي تطاردھم واشتبكوا مع عدد منھا

إلتاحة الفرصة لسیارة صالح ومن معه للھرب باتجاه قرية مسعود، غیر أن الحوثیین فّجروا
سیارات الموكب بقذائف «آر بي جي» وأمطروھا بنیران رشاشاتھم فقتلوا كل من فیھا.
وأضافت ھذه المصادر أن عدداً من أطقم الحوثیین لحق بسیارة صالح وأطلق وابالً من

الرصاص على إطاراتھا وأجزاء من ھیكلھا، ما اضطر صالح إلى التوقف وتسلیم نفسه ومن
معه، غیر أن قائد الكتیبة الحوثیة أمر أفراد المیلیشیات بتقیید صالح ومن معه، والتوجه بھم

إلى خارج الطريق العام نحو عشرين متراً، وھناك تم إعدامھم بإطالق الرصاص على
رؤوسھم، ومن ثم تصوير جثثھم والتنكیل بجثة صالح بصورة بشعة أثارت ردود فعل شعبیة

غاضبة من دموية الحوثیین.
وأصدر زعیم الحوثیین عبدالملك الحوثي أوامره لمیلیشیاته في صنعاء والمحافظات الواقعة

تحت سیطرتھم، باقتحام كل مقرات حزب صالح واعتقال كل من يعترض على الخطوات
التي سیقوم بھا الحوثیون خالل األيام والساعات القادمة، لجھة االستیالء على حزب

«المؤتمر» من قبل مؤيديھم.
وسادت صنعاء وكل مناطق الیمن حالة من الذھول لمقتل صالح بھذه الطريقة البشعة،
ومن التوّجه االنتقامي للحوثیین من خصومھم، بخاصة أن صالح كان ال يزال شريكاً معھم
إلى أيام مضت، غیر أنه كان يدرك منذ انقالب الحوثیین واقتحامھم صنعاء قبل ثالث سنوات

أن الحوثي يتربص به، وأن تحالف الضرورة معه ھو من أجل تنفیذ قرار تصفیته.
والالفت أن مواجھات صنعاء توقفت تماماً بعد إعالن مقتل الرئیس السابق، وحرص زعیم
المیلیشیات االنقالبیة على الظھور أمس، وتوجیه خطاب إلى أنصاره وصف فیه اغتیال
صالح بـ «الیوم التاريخي واالستثنائي»، ووصف علي صالح بـ «المجرم وزعیم میلیشیا
إجرامیة خائنة لوطنھا»، ودعا من وصفھم بـ «الشرفاء» في حزب صالح إلى االستمرار

في ما سّماھا «الشراكة من أجل الدفاع عن الیمن».
وحتى مساء أمس، لم يتضح مصیر العمید طارق محمد صالح، ابن شقیق الرئیس السابق،
ومن معه من قوات الحرس الجمھوري التي كانت تخوض معارك انتفاضة صنعاء، في حین

يسود التوتر والغضب أوساط القبائل الموالیة لصالح، وفي مقّدمھا قبیلة حاشد التي
ينتمي إلیھا والقبائل التي ينتمي إلیھا قادة الحزب الذين قتلتھم الملیشیات مع صالح في

مختلف المواجھات بین الطرفین.
وشنت مقاتالت التحالف العربي أمس، غارات استھدفت تجمعات ومواقع عسكرية تسیطر
علیھا میلیشیات الحوثي في صنعاء ومحیطھا. وقال مصدر محلي لـ «سبتمبر.نت» إن

الغارات استھدفت تجمعات میلیشیات الحوثي في مدرسة الحرس الجمھوري وتبة األدلة
الجنائیة في منطقة ذھبان شمال العاصمة. وتزامنت الغارات مع أخرى مماثلة استھدفت
تجمعات المیلیشیات في مقر اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام ومواقع أخرى

في منطقة حدة.

 
 


