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وغادرنا.. فارس »أضواء اليمن«
فقدت اليمن االستاذ عبدالرزاق فرفور رئيس تحرير مجلة »أضواء اليمن«    

الذي انتقل الى رحمة الله االسبوع الماضي والذي فقدت اليمن برحيله أحد 
 عمره للعمل من أجل اليمن واليمنيين واالهتمام 

ّ
أبنائها المخلصين، فقد كّرس ُجل

بقضايا  في الداخل والخارج.. واستطاع في أشد الظروف أن يثبت في متاريس الدفاع 
عن اليمن وأمن واستقرار أهله في الوقت الذي سقط يمنيون في شرك البيع والشراء.

رحل االستاذ عبدالرزاق فرفور بصمت في زمن لم يعد يتسع اال للجاحدين وأصحاب 
األقنعة المتعددة.. غادرنا االستاذ عبدالرزاق فرفور دون ضجيج، وربما فضل أن 

يرحل هكذا ألن اليمن بعد ربيع االخوان لم تعد قبلة كل العرب ومصدر اعتزاز خيرة 
أدبائها ومفكريها وكتابها وصحفيها ومؤرخيها ومناضليها أيضًا.. لكننا نقول إن زوبعة 
ربيع االخوان لن تجعلنا ننسى فارس القلم الكبير االستاذ عبدالرزاق فرفور وال يمكن 

أن تطمس ذاكرة الشعب اليمني صاحب يراع وهب حياته من أجل اليمن واليمنيين.
بالتأكيد سيظل ابن الشام العاشق لليمن حاضرًا في وجدان كل األجيال اليمنية وان 
غابت خيوط  أضواء اليمن لحين.. فقريبًا تعود »أضواء اليمن« أكثر نورًا وإشراقًا وبهجة 

كما أرادها استاذنا وفقيدنا الغالي.

االغتيال ومسرحية الهروب

االشتراكيون يتوعدون )ياسين (باالطاحة واالصالح يتضامن مع المنارة

ففي الوقت الذي يواجه ياسين سعيد نعمان 
داخل الحزب ثورة حقيقية تكاد تطيح به رفضًا 
لتحويل الحزب  الى مجرد جماعة في  ادنى سلم 
الهيكل التنظيمي لإلخوان المسلمين ..اضافة الى 
أن��ه جعل  من الحزب  االشتراكي مجرد ساعي 
بريد مع اليدومي وعكفي متطوع يدافع 
عن الجنرال علي محسن و... و....و..
ال��خ. وهمش الحزب  وخ��ان مسيرته 
النضالية الناصعة في مسار تاريخ 
الحركة الوطنية ومواقفه الكبيرة 
والمتقدمة ازاء كل القضايا ليتحول الى 

إمعة في عهد ياسين ..
يبدو ان الفجيعة التي استوقفتنا بعد فاجعة جريمة 
العرضي هي خبر محاولة اغتيال ياسين سعيد نعمان 
امين عام االشتراكي   غير انها تبدو مسرحية  لخلط 
االوراق او البحث عن عذر يطفئ النيران المشتعلة 
داخل الحزب االشتراكي قبل ان تخرج من تحت 
سيطرة ياسين .. وهي خطوة تكشف 
عن عمق الخالفات داخل االشتراكي 

وخطورتها.. إن لم تكن القضية كلها مجرد مسرحية يحرص 
من ورائها ياسين الدفاع عن حزب االصالح ولفت انظار العالم 

من مجمع العرضي الى المنارة ومحاولة اغتياله.
ببرئة صدقنا وتعاطفنا مع ياسين .. ، لكن كالعادة تعامل 
حزب االصالح مع الحادثة بطريقة واقعية.. فقد سخر القيادي 
ات الحزب االشتراكي  في حزب اإلصالح  خالد اآلنسي من ادعاء
اليمني بتعرض أمينه العام د. ياسين نعمان لمحاولة اغتيال 
عبر إطالق نار استهدف سيارته وأطلق من على منارة مسجد 

يجاور منزل "نعمان" وسط العاصمة صنعاء .
وكتب اآلنسي في صفحته على الفيس بوك :"مادام وقوفي 
مع المنارة في حقها ان تدافع عن نفسها سوف يؤدي الى 
خلخلة المشترك ومش بعيد الى حنق الرفيق الى دبي.. والى 
ضرب الوحدة الوطنية وتعطيل الحوار.. فإنني وعمال بفتاوى 
الرفاق الثورية أعلن إدانتي للمنارة ولكل المنارات وأطالب 
بمحاكمتها والقبض على من بناها ومّول بنائها وإرساله الى 

الحبس بعد الجندي الهمداني الذي تجاوز 
حدود األدب وأصر على ان يفتش 

الرفيق وهو ال يفتش.
وليس "اآلن��س��ي" هو وحده 

م��ن يشكك ف��ي واق��ع��ة ت��ع��رض االم��ي��ن ال��ع��ام للحزب 
االشتراكي لمحاولة اغتيال حيث قوبلت ه��ذه الرواية 

بتشكيك كثيرين .
ويعتقد في االغلب ان سيارة االمين العام للحزب االشتراكي 
اليمني اصيبت بعيار ناري راجع من السماء حيث تظهر صور 
التقطت للعيار الناري الذي أصاب السيارة انه اصابها في أعلى 
سقفها األم���ر ال���ذي يرجح 
ان ي��ك��ون ع��ي��ارًا ناريًا 

"راجعًا".

يمكن الق��ول ان حزب االصالح ليس متخصص��ًا في المتاجرة  
بالمب��ادئ والقي��م ودم��اء الش��باب  والحبة الس��وداء وخلطة 
الحريو فقط، بل انه فاهم تمامًا لالشتراكي ويعرف امراضه ومرضاه 

وكيفية التعامل معهم بلغة عجيبة غريبة .. 

صحيفة روسية تتساءل ..

لماذا فشل "اإلخوان" في مصر؟
ق��ال��ت صحيفة  

يا  فيسما ا نيز "
ج��ازي��ت��ا" ال��روس��ي��ة إن 
غالبية الخبراء يتفقون 
على أن الطريق الالحق 
ل��ت��ط��ور ال��ش��رق العربي 
سيتحدد إل��ى ح��د كبير 
بكيفية تطور األح��داث 
ف���ي م��ص��ر، م��ش��ي��رة إل��ى 
أن ح��ك��م اإلخ�����وان أث���ار 
خيبة األم��ل ف��ي صفوف 
المصريين وقلقًا جديًا 
ل������دى م��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات 
وط���ب���ق���ات ال��م��ج��ت��م��ع 
ال��م��ص��ري، ول���م يتمكن 
"اإلخ��وان المسلمون" من 
تحمل ع��بء حل مشاكل 

البالد. 
وأض����اف����ت ال��ص��ح��ي��ف��ة 
- ف���ي ت��ق��ري��ر ن��ش��رت��ه 
الجمعة ب��ع��ن��وان "ل��م��اذا 
فشل اإلخ��وان المسلمون 
ف��ي م��ص��ر؟" أن "حكومة 
ال��رئ��ي��س م��ح��م��د مرسي 
ب���دت غ��ي��ر ق����ادرة على 
إدارة شئون ال��ب��الد، ولم 
تستطع أن توقف تدهور 

وانهيار االقتصاد المصري" وذكر التقرير - الذي كتبه 
بنيامين بوبوف ومارينا بوبوفا من مركز شراكة الحضارات 
في معهد موسكو أن "مرسي وعد الشعب بأنه سيمثل 
كل المصريين، ولكنه فور استالم منصب رئيس الدولة 
لم َيِف بوعده ، وبقي يعمل كمنفذ لسياسة ونظريات 

حزبه ، وه��و ما اعتبره 
الجمهور ال��واس��ع على 
أن��ه ت��وج��ه نحو "أخ��ون��ة 
الدولة". وأشار التقرير 
إلى أن السلطات الجديدة 
ل��إلخ��وان ح��اول��ت فرض 
س��ي��ط��رت��ه��ا ون��ف��وذه��ا 
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام القضائي 
المصري، وقامت بإقالة 
ح��وال��ي 3 آالف شخص 
م���ن ال���ق���ض���اة وع��ي��ن��ت 
م���ح���ل���ه���م ق����ض����اة م��ن 
اإلخ���وان. ورأى التقرير 
أن "تجربة إدارة اإلخوان 
ف�����ي م���ص���ر ت��ع��رض��ت 
ل��ل��ف��ش��ل ال����ذري����ع، ول��م 
يتمكنوا  من التغلب على 
ج��ه��از ال��دول��ة ، وأب��دى 
السلك القضائي والسلك 
ال��دب��ل��وم��اس��ي ووس��ائ��ل 
اإلع����الم وال��م��خ��اب��رات، 
م��ق��اوم��ة ع��ن��ي��ف��ة ج��دًا 

للتأثير اإلسالمي". 
ل���م يستبعد مؤلفا  و
التقرير وق��وع انقسام 
داخل صفوف "اإلخوان" 
مستقباًل، حيث اختتما 
التقرير بالقول: "في الوقت الراهن ثمة تحالف بين القوى 
العلمانية والجيش ضد اإلخوان، ومن المتوقع أن يستمر 
هذا التحالف، بينما ق��درات اإلخ��وان االحتجاجية أخذت 
تنحسر بشكل واض��ح، كما ب��دأ يتقلص تدريجيًا عدد 

المناصرين لهم خالل المظاهرات".

»26 سبتمبر« تدحض 
مزاعم  الزنداني وتتهمه 

بالكذب والتضليل

ش��ن��ت ص��ح��ي��ف��ة "26 س��ب��ت��م��ب��ر"  
،وموقعها  هجومًا حادًا على القيادي 
اإلخواني د.منصور الزنداني، على خلفية ما 
اعتبرته الصحيفة أكاذيب مضللة واتهامات 
كيدية باطلة أوردها الزنداني في حديثه لقناة 

»سهيل«.
واس��ت��غ��رب��ت 
ال��ص��ح��ي��ف��ة في 
م��ق��ال بعنوان: 
)اتهامات باطلة 
.. ي��ادك��ت��ور )! 
تلك األك��اذي��ب 
ل��ت��ي تضمنت  ا
ات��ه��ام��ات ليس 
ل��ه��ا أي أس��اس 
من المصداقية 
عندما زعم  بأن 
م���وق���ع وزارة 
ال����دف����اع ن��ش��ر 
معلومات تتحدث عن الرئيس السابق بصفته 
رئيس الجمهورية والقائد األع��ل��ى للقوات 
المسلحة.. ثم عاد القائمون على الموقع ليقولوا 
إن هناك عملية اختراق حدثت.. وغير ذلك 
مما ورد في حديث الدكتور منصور الزنداني.. 

من اتهامات.
وقال مصدر في هيئة تحرير الموقع، إن تلك 

التصريحات في مجملها محض افتراء.

العاملون في اإلعالم الرسمي يهددون 
بالتصعيد إذا لم تصرف  مستحقاتهم

رفع العاملون في القنوات الفضائية اليمنية الرسمية الشارات الحمراء تنفيذا للتصعيد  
الذي دعا إليه المجلس التنفيذي للنقابة العامة لالعالم المرئي ..

وحذر مجلس نقابة االعالم المرئي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تعنت ورفض وزارة 
المالية صرف المستحقات المالية الخاصة بالعاملين في المؤسسة العامة لالذاعة والتلفزيون 

والقنوات الرسمية ..
وقال المجلس التنفيذي للنقابة العامة لالعالم المرئي في بيان إنه وقف أمام تضليل وزير 
المالية لإلعالمين والرأي العام والموقف المعادي الذي اتخذه الوزير الوجيه والمتمثل بحجز 

وتوقيف المستحقات المالية دون حق بعد ان كان قد وجه بصرف جزء منها ...
واوضح المجلس التنفيذ للنقابة أن رئيس الجمهورية -عبدربه منصور هادي- سبق ان  وجه  
وزارة المالية بسرعة صرف المستحقات المالية المتبقية وقام وزير المالية الثالثاء الماضي 
العاشر من ديسمبر بالتوجيه بصرف 50% من المستحقات وتم متابعة معاملة صرف تلك 
المستحقات غير ان وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات االقتصادية رفض التوقيع على 

ات الصرف. اجراء
وكان مجلس النقابة  دعا كافة العاملين في المؤسسة والقنوات الفضائية الرسمية الى تعليق 
الشارات الحمراء ابتداًء من يوم الخميس واظهار الشارات الحمراء في النشرات اإلخبارية 
والبرامج المباشرة ابتداًء من مساء االحد في حال عدم  صرف المستحقات.. وطالب مجلس 
النقابة وزير االعالم -علي العمراني - بعرض القضية على  رئيس الجمهورية اليجاد حل جذري  
للمشكلة وإلزام قيادة وزارة المالية بسرعة الصرف. وثمنت ا لنقابة اصطفاف كافة اعضائها 
وحرصهم على انتزاع حقوقهم وااللتفاف حول نقابتهم.. وهددت بالتصعيد المستمر في 

حال لم تصرف المستحقات.

الجامعة العربية تدعو إلى إنهاء مؤتمر الحوار

تعد اليمن األولى في المنطقة التي يجني منها تنظيم    
القاعدة أموااًل طائلة لدعم وتنفيذ عملياته االجرامية 

من وراء مورد »الفدية« إلطالق المختطفين.
ه��ذه الطريقة انتقلت م��ن القاعدة ال��ى عصابات تجار 
المخدرات وغيرهم حيث التزال »الفدية« تستخدمها أطراف 
سياسية في حكومة الوفاق كسياسة إلضفاء فشلها أو كسالح 
لدعم تنظيم القاعدة ماديًا تحت مسمى صفقات »الفدية«.

مؤخرًا اطلقت الصحفية الهولندية جوديت وزوجها يودين 
بريندسن بعد بضعة أشهر من االختطاف تم تحريرها كما 

يقال بوساطة دولة عربية وقبلها أطلق موظف دولي من 
االختطاف بتدخل قطري.. غير أن األخطر من كل ذلك هو 
أن عملية االختطاف للصحفية الهولندية تم داخل العاصمة 
واطلقت من داخ��ل منزل في العاصمة، ولم تكشف وزارة 
الداخلية حتى اآلن أي��ة تفاصيل عن العملية.. لكن هناك 

مصادر إعالمية تذكر أن الفدية بلغت ماليين الدوالرات.
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه��ن��اك دبلوماسيين ورج���ال أعمال 
ومواطنين مختطفين وت��م��ارس على دول��ه��م وأقاربهم 

ضغوطات لدفع فدية بمبالغ خيالية جدًا.

دع��ت جامعة ال���دول العربية مختلف  
األط���راف وال��ق��وى السياسية في اليمن 
الى الحرص على سرعة إنهاء المرحلة األخيرة من 
مؤتمر الحوار الوطني وتحقيق األهداف المرجوة 
منه بما يسهم في ترسيخ دعائم االمن واالستقرار 

في اليمن.
ونقلت صحيفة "األخبار" المصرية في عددها 
الصادر الخميس عن نائب األمين العام للجامعة 

العربية السفير احمد بن حلي قوله :"إن الجامعة 
العربية تتابع وتراقب عن كثب سير مجريات 
تنفيذ المرحلة األخيرة من مؤتمر الحوار الوطني 
في اليمن وكذا سير أعمال الفرق التسع المنبثقة 
عنه وال��ت��ي تعمل بشكل متواصل لمعالجة ما 
ي��واج��ه��ه ال��ي��م��ن م��ن أزم����ات وق��ض��اي��ا سياسية 
يستوجب حلها من خالل توافق القوى السياسية 

اليمنية".

الصحفية الهولندية ضحية حرب جديدة 

»الفدية« سالح لتمويل عمليات االرهابيين


