
مع فرار اللواء علي محسن االحمر وسقوط 
ــــدرع مــســاء  ـــــى م ــة االول ــفــرق مــقــر قـــيـــادة ال
٢١سبتمبر ٢٠١٤م على ايدي مقاتلي انصار 
الله واللجان الشعبية للثورة متزامنا مع سقوط 
الجرعة وحكومة الوفاق واضــطــرار اطــراف 
سلطة المبادرة الخليجية الى التوقيع على 
اتفاق السلم والشراكة مع انصار الله ادركت 
القوى التي حكمت اليمن وتحكمت بمصيرها 
فترة طويلة من الزمن بانها قد هزمت هزيمة 
كبيرة بل وقاصمة ولن تستطيع بعدها العودة 
الى السلطة بسهولة وعلى المدى المنظر قبل 

تغيير كل تكتيكاتها السابقة .

أشعر أن اليمن اليوم 
في المنحنى الضيق على 
ـــذي  ـــوعـــر ال الــطــريــق ال
يؤدي إلى نهايات فاجعة 
ــقــوى  ومــــدمــــرة، وأن ال
السياسية - كلها تقريبًا 
ـــي هــذا  ـــد ذهـــبـــت ف - ق
الطريق، بعضها تحركت 
ــــاإلرادة عــارفــة ما  فيه ب
تريد ولــو كــان ما تريده 
مجرد االنتقام من آخرين 

أو من الشعب.

محمد محمد المقالححسن العديني

عادة ما تكون مشكلة الثورات 
بعد قيامها هم الثوار أنفسهم 
, وكـــل الـــثـــورات الــتــي تفشل 
تفشل ألنها تقع في ما يمكننا 
تسميته " بفخ الثورية " وهو 
الــفــخ الـــذي يتمثل فــي رفض 
ة  الثوار تسليم اإلدارة للكفاء
بحجه ثوريتهم او ان األولوية 
للثوار , وبذلك ال تحقق الثورة 

أهدافها.

من الباكر التكهن بما ستؤول 
إليه األوضاع في اليمن، خصوصا أن 
"أنصار الله" لم يتلقوا بعد هزيمة 
عسكرية كبيرة يمكن أن تجعلهم 
يعيدون النظر في حساباتهم. من 
الواضح أّنهم ما زالــوا يتحسسون 
األرض الــتــي يسيطرون عليها 
لمعرفة إلى أي مدى يستطيعون 
الذهاب بعيدا والسباحة في الرمال 

المتحركة اليمنية.
عبدالوهاب الشرفي  خيراهللا خيراهللا

مرصد
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الناشطة اروى عثمان تتلقى تهديدًا بالتصفية

قالت الناشطة أروى عثمان في بالغ للنائب العام إنها تلقت  
تهديدات بالتصفية الجسدية على خلفية منشورات 

لها على صفحتها بـ"الفيسبوك" تنتقد مسلحي الجماعة الحوثية .
وأضــافــت: لم أقــم بأكثر من نشر صــورة اإلسكافي والجماعة 
المسلحة من موقع اإلنترنت المتداولة (الصورتان ليست لي).. وإذ بي 

األقي األمر بالحذف ألن الجماعة المسلحة مشائخ وشرفاء ووطنيين 
ين بناتي رسائل تهديد بتصفيتي".

ِّ
.. بل وتلق

وقالت : ويعلم الله منذ ٢٠١١م نتلقى التكفير، والتهديد، 
والقذف في شرفنا وأعراضنا ، وصمتنا .. لكن اليوم يصل 

التهديد إليَّ وإلى بناتي.. األمر ال يجب السكوت عنه".

ت
اءا

إض
«جريمة مسجد الرئاسة» تدشين الطبعة الثانية لـ

شــهدت قاعــة بيت الثقافة بالعاصمة صنعــاء االثنين الماضي حفل تدشــين الطبعة الثانية من كتاب (اليمــن : تحالف القبيلة  
واالخــوان)، بحضــور وزير الثقافة عبدالله عوبــل ، ونخبة من االدباء والمثقفين والسياســيين والدبلوماســيين المعتمدين في 
«الشــهداء األحياء» الذين عايشــهم  اليمن.. مؤلف الكتاب االســتاذ احمد عبدالله الصوفي عبر من جانبه في كلمة قصيرة عن شــكره لـ
لالطــالع علــى تفاصيل الجريمة، مترحمًا على جميع شــهداء االعتــداء االرهابي والجريمة التي قال انها ســتبقى وصمة عــار في التاريخ 

السياسي.. 
واضاف الصوفي متحدثًا عن الجريمة: (اليحدث ان يقتل انســان وهو يصلي، ســبق االصرار والترصد 

واالستهداف للمسجد .. هذا عقل ابليسي) .

جمعان: «جريمة مسجد الرئاسة» 
األكثر رواجًا محليًا وعربيًا

الغربي عمران يشيد بمصداقية وتجرد كتاب تفجير مسجد الرئاسة
مــن جانبه أكــد يحيي محسن جمعان - مدير 
مؤسسة جمعان للطباعة والنشر وناشر كتاب 
(اليمن.. تحالف القبيلة واالخــوان) أن مؤسسته 
حرصت على ان تكون الطبعة الفاخرة للكتاب في 
متناول الجميع بما فيهم المواطنون ذوو الدخل 
المحدود حيث تباع لهم بنصف الكلفة ، منوهًا 
إلى ان ذلك تم اعتماده بناء على دعم ومساندة 
عدد من رجال االعمال والحكومة والدولة وقادة 
المؤسسات الثقافية الذين اولوا هذا الكتاب وغيره 

من الكتب االخرى جل اهتمامهم ودعمهم.
وقال: إن مؤسسة جمعان للطباعة والنشر تتشرف بتدشين 
باكورة أعمالها باالنطالق والتعاون مع أرقى دور النشر احترامًا 
ة على مستوى الوطن العربي مؤسسة رياض الريس للنشر  وكفاء
والطباعة اللبنانية عبر اعادة طباعة ونشر هذا الكتاب الذي 
يحوي في طياته (اسرار محاولة اغتيال الرئيس على عبدالله 

صالح) والذي هو شرف لمؤسستنا بطباعة ونشر 
كتابه الثمين..

مضيفا: "حين قررنا في المؤسسة االطالع والقيام 
بهذه المهمة كانت غايتنا تأكيد دور رأس المال في 
توطيد وعي الثقافة الوطنية وتمكين المواطنين من 
الوصول إلى حقائق االحداث التي تؤثر على مصيرنا 

بأقل كلفة وبأفضل شكل"..
وأوضــح جمعان أن الطبعة الثانية من الكتاب 
المحتفى به مختلفة عن الطبعة األولــى من حيث 
االخراج والتبويب واالضافات والتدقيق في كل ما 
اعترت الطبعة األولى من اخطاء مطبعية غير مقصودة.. كما 

أن أجزاء من الكتاب ملونة وفريدة.
وقال مدير مؤسسة جمعان: إن كتاب «اليمن وتحالف القبيلة 
واالخــوان» يعد األكثر مبيعًا في اليمن وفي معارض الكتاب 

العربية.

قــال عضو األمــانــة الــعــامــة التــحــاد األدبــــاء والكتاب 
اليمنيين الــقــاص واألديـــب محمد الغربي عــمــران إن 
بصمات جريمة مسجد دار الرئاسة التي استهدفت 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة 
والمؤتمر الشعبي العام أثناء أدائهم صالة الجمعة ( 
جمعة رجــب ) في الـــ٣ من يونيو ٢٠١١م - قــال إن 
الجريمة تحمل بصمات للشيطان وليست بصمات لبشر.

واستعرض الغربي عمران عددًا من جرائم االغتياالت 
السياسية في اليمن والوطن العربي، مشيرًا إلى ان جريمة 
مسجد دار الرئاسة في اليمن يوم أسود لم تشهده اليمن 

وال المنطقة العربية في تاريخ الصراع السياسي .
وفي حين قال إنه على يقين بتباين المواقف من هذا الكتاب أشاد 

الغربي عمران بتجرد الكاتب الصوفي وقدرته على جهاد 
نفسه وانتصاره للحقائق فقط مجردة ، وقال إن الكتاب 
يحمل قيمة في ذات مضامينه وانه طبع لكي يبقى شاهدًا 

على قبح اإلجرام.
ا الغربي عمران مؤسسة يحيى جمعان - ناشر  وحيَّ
الكتاب - على اإلسهام ونشر الثقافة والمعرفة.. وقال 
إن المعرفة هي أســاس بناء األوطـــان، وحيا الحاضرين 

لمؤازرتهم الحق في السالم والجريمة والمحبة.
وأضــاف: " نحن اليوم حضور وشهود ندين مثل تلك 
الجرائم في مصر والعراق " مشيرًا إلى أن جريمة مسجد 
الرئاسة استهدفت رجًال باسم وتاريخ علي عبدالله صالح 

ومسيرة ٣٣ عامًا من العطاء والبناء والتنمية.

صراع المحاصصة ينسف أحالم 
(الشعيبي) في مؤتمر الحوار

ــور يحيى  ــت ــدك ـــال ال ق
الشعيبي - عضو مؤتمر 
الحوار الوطني - إنه لم 
يكن يتوقع أن يتحول 
الصراع داخــل دهاليز 
ــدق «مــوفــمــبــيــك»  ــن ف
إلى صــراع على النفوذ 
ـــمـــحـــاصـــصـــة فــي  وال
إشـــــارة إلـــى تصاعد 
أعمال العنف ميدانيًا 
بين بعض مكونات 

مؤتمر الحوار.
ــة له  وفـــي مــداخــل
خالل حفل تدشين 
ــطــبــعــة الــثــانــيــة  ال
من كتاب "اليمن: 
ــف الــقــبــيــلــة  ــال ــح ت
واإلخــوان" لمؤلفه 
الكاتب والمفكر 
السياسي اليمني/ 

أحمد عبدالله الصوفي، 
تذكر الشعيبي- والذي 
ــق الــمــؤتــمــر  ــري رأس ف
ــه فـــي مــؤتــمــر  ــائ ــف وحــل
الــحــوار- مسيرة عشرة 
شــــهــــور مـــــن أعـــمـــال 
مؤتمر الــحــوار الوطني 
للخروج بمخرجات تلبي 
طموحات وأحالم الشعب 
ــا نــراه  ــًال: "م اليمني قــائ

اليوم لم نكن نحلم به".

وأضـــــــــاف الـــقـــيـــادي 
ــمــؤتــمــري الشعيبي:  ال
"كـــنـــت أحـــلـــم أن هــذه 
األحــزاب سوف تتصارع 
حـــول بـــرامـــج سياسية 

واقتصادية تنفيذية".
ـــــى قــضــايــا  مـــشـــيـــرًا إل
ومــلــفــات مــعــقــدة لبناء 
ـــة كــمــلــف الــمــيــاه  ـــدول ال
الجوفية والفقر والمياه 
ــثــقــافــة  ـــمـــجـــاري وال وال
ــة فـــي أوســـاط  ــطــال ــب وال

الشباب.
وأضـــــــاف الــشــعــيــبــي: 
"أحــلــم أن نصل إلــى قلع 
آخــر شــجــرة قـــات، وإلــى 
تــحــريــر آخـــر امــــرأة من 
ـــى نـــزع آخــر  األمــيــة، وإل
قـــطـــعـــة ســــــالح غــيــر 

مرخصة".

وزير الثقافة يعترض على الكتاب ويعترف: 

لم أقرأه
سجل وزيــر الثقافة في حكومة تصريف االعمال 
عبدالله عوبل اعتراضًا على مسمى كتاب يوثق ألبشع 
جرائم االغتياالت السياسية في تاريخ الصراع السياسي 

على السلطة في اليمن والدول العربية .
وقال وزير الثقافة في حفل تدشين الطبعة الثانية 
من كتاب (اليمن : تحالف القبيلة واالخــوان) لمؤلفه 
الكاتب والمفكر احمد عبدالله الصوفي ، انه يرحب 
بالنقد ويشجعه، وان المجتمع اليمني له خصوصيات 
ال توجد في مجتمع آخر، مشيرًا الى تقسيم المجتمع 

اليمني الى طبقات األئمة ثم المشائخ ثم القضاة 
والتجار .  واعترض وزير الثقافة على مسمى (تحالف 
القبيلة) في عنوان الكتاب قائال :"اعترض على تسمية 
القبيلة النها ليست شرًا) مشيرًا الى ان طبقة المشائخ 
في المجتمع اليمني هي التي ارتبطت دائمًا بالسلطة 
وبالتالي فان مسمى التحالف ينطبق هنا على طبقة 

المشائخ فيما القبيلة نجد فيها الفقير والمواطن ".
واوضح وزير الثقافة الذي وصل الحفل متأخرًا انه لم 

ة الكتاب. تتسن له الفرصة لقراء

نحلم إلى نزع 
آخر قطعة 
سالح غير 

مرخصة

البدء بالتجهيز لقناة «حضرموت الفضائية»..
وضــع محافظ حضرموت خالد سعيد  

الــديــنــي الخميس ومــعــه األمــيــن العام 
للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي، 
حجر األســاس لتشييد المباني اإلداريـــة والفنية 
لمشروع قناة حضرموت الفضائية في مدينة المكال 
البالغة كلفته ٦٠ مليون ريال بتمويل من السلطة 

المحلية بالمحافظة .
واستمع المحافظ من المشرف العام للقناة مجاهد 
بن علي الحاج إلى شرح حول مكونات المشروع الذي 
يتضمن بناء ١٢ مكتبًا وملحقات ومرافق عامة 

للتحكم وتنظيم وتوزيع الكهرباء .

وأوضح المشرف أنه تم استكمال االعمال اإلنشائية 
للمشروع الخاص بإنشاء استوديوهين للقناة بكلفة 
٤٠ مليون ريال , الفتًا إلى أنه بعد تركيب المعدات 
الفنية الخاصة بالقناة من كاميرات وشاشات وأجهزة 
بث فضائي والتي يتوقع وصولها أواخــر نوفمبر 
القادم، سيتم بدء البث التجريبي الفضائي لها عبر 

باقة القنوات الرسمية.
وقد أعرب محافظ حضرموت عن سعادته لتزامن 
البدء في تشييد المرافق والمباني االدارية والفنية 
للقناة مع احتفاالت شبعنا اليمني بأعياد الثورة 

اليمنية ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر و٣٠ نوفمبر..

الطب الشرعي يكشف مالبسات وفاة موظفة بتلفزيون عدن
متابعات:قالت مصادر عاملة بجهاز البحث الجنائي  

بعدن ان الغموض يلف واقعة وفاة موظفة بتلفزيون 
عدن عثر عليها بمنزلها ميتة بمديرية المنصورة بعدن مساء 
يوم االربعاء الماضي. وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان السلطات 
قامت يوم االحد باستخراج جثمان الموظفة انتصار عبدالقادر 
بعد تلقيها طلب من ذويها يفيد بوجود شكوك تحوم حول 

واقعة وفاة ابنتهم يوم االربعاء الماضي .
وبحسب المصادر فقد قام عدد من افراد جهاز البحث بمعاونة 
مختصين بإخراج الجثمان من القبر بمقبرة القطيع بهدف القيام 

بتشريح الجثة .
وقام الطبيب الشرعي باجراء عملية تشريح للجثة حيث تبين 

أنها تحمل كدمات ورضوض في اماكن مختلفة من الجسم لكن 
التقرير تضمن في نهايته تأكيدًا ان الوفاة ربما تكون "طبيعية". 
حيث اوضحت شهادة عدد من الشهود الذين عاينوا الجثة أنها 
كانت "منتفخة" بشكل غير طبيعي وانها كانت تنزف من الفم 

وتبدو عليها آثار "ازرقاق".
وقال مصدر في جهاز البحث الجنائي ان السلطات ستواصل 
التحقيق في هذه القضية لمعرفة فيما إذا كانت الوفاة "طبيعية" 

أم بفعل فاعل.
وتوفيت "انتصار عبدالقادر" وهي موظفة بتلفزيون عدن مساء 
يوم االربعاء عقب عودتها إلى المنزل برفقة زوجها الذي غادر 

المنزل في مشوار قصير وقال انه عاد ووجدها ميتة بالمنزل.


