
في بداية االزم��ة 
وبالتحديد بداية 
ع����ام 2011م..
ع������ن������دم������ا ك������ان 
ال����س����ذج ي���دق���ون 
ط���ب���ول ال��ف��وض��ى 
وي���س���ت���ب���ي���ح���ون 
المحرمات الوطنية 
من دمار وتخريب 
بتشجيع  ن���ه���ب  و
م��ن المتساقطين 
الفاسدين الهاربين 

م��ن ال��ح��س��اب وال��ع��ق��اب وأيضًا 
من عتاة الظلم وقتلة التاريخ 
والذين اطلق عليهم الرئيس 
السابق الثعابين ..ال��س��ذج قد 
يكونون مخدوعين بالتغيير 
ال��ى االف��ض��ل غير مدركين ان 
الشعار ال��ذي ترفعه ايديهم 
-والذي نطق به كفرًا السويدان 
وعطلوا البالد والعباد- انه شعار 
وان اعتبره السذج آن��ذاك احد 
اهداف التغيير يدعو الى الهدم 

وليس البناء..
ل��م ي����درك ال��س��ذج أي��ض��ًا ان 
من استغل ال��خ��راب العربي او 

ب�����االص�����ح رب���ي���ع 
االشباح هم مراكز 
ال��ق��وى المتنفذة 
عندما شعروا ان 
م��ص��ال��ح��ه��م وم��ا 
ع��ب��ث��ت اي��دي��ه��م 
من فساد وافساد 
ب���خ���ي���رات ال��ب��ل��د 
اص����ب����ح����ت ب��ي��ن 
ق���اب ق��وس��ي��ن او 
ادنى من الحساب 
والعقاب، هرعوا 
وركبوا الموجة بالمجان وكانوا 
يعتبرون ذلك سترة نجاه من 

الغرق..
ه��ا نحن ال��ي��وم ق��ادم��ون على 
جرعة ه��ي االع��ن��ف ف��ي تاريخ 
ال��ج��رع.. ف��م��اذا أن��ت��م صانعون 
وما هو رد فعلكم ايها السذج.. 
أليس انتم تتحملون ج��زءًا من 
المسئولية وما آلت اليه االمور 
من اقتصاد اصبح هيكاًل عظميًا 
مهددًا باالنهيار، وانفالت امني 
ي��ح��ص��د ك��ل ي���وم ال��ع��دي��د من 
االبرياء.. فهل هذ هو التغيير 

الى االفضل؟!!
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كامل الخوداني

التكفير السياسي..
ال��ح��ك��م بكفر إن��س��ان بعينه أم���ٌر بالغ 
الخطورة، إلى حدٍّ من الجدية جعلت النبي 
ر بين 

ِّ
صلى الله عليه وآله وسلم يضع الُمكف

خيارين ال ثالث لهما:
إما أن يكون الحكم صحيحًا أو أنه يرتدُّ 
على من أطلقه، وذلك من حديث البخاري 
ما ام��رئ قال ألخيه: يا كافر،  ومسلم: »أيُّ
فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإال 

رجعت عليه«.
بل إنَّ النبي صلى الله عليه وآل��ه وسلم 
 تعادل جريمة القتل، 

ً
عدَّ التكفيَر جريمة

وذل��ك من حديث البخاري ومسلم أيضًا: 
ْعُن المؤمن كقتِله، ومن رمى مؤمنًا بكفٍر 

َ
»ل

فهو كقتِله«.
ومن المعلوم أنَّ قْتل إنسان واحد كقتل الناس جميعًا، 
ٍس أو فساٍد فى األرِض 

ْ
َسًا ِبغيِر نف

ْ
 نف

َ
َتل

َ
قال تعالى: )َمْن ق

اَس  ما أحيا النَّ اَس جميعًا وَمْن أحياها فكأنَّ  النَّ
َ

ما قتل فكأنَّ
جميعًا(.

لذلك فإنَّ الحكَم على إنسان بالكفر ال يجوز إال فى ثالث 
حاالت فقط:

األولى: أن يعلن كفره بنفسه.
الثانية: أن يرتكب فعاًل من صريح الكفر على نحو ال 
يقبل التأويل كمن يتعمد إهانة المصحف على نحو صريح 
بوضعه تحت القدم أو بوضع القاذورات عليه والعياذ بالله.
الثالثة: استحالل محرم مقطوع بتحريمه كمن يقتل 

نفسًا معصومة وهو مصرٌّ على أن قتلها مباح.
حتى أن العلماء رفضوا الحكم على من يسجد لغير الله 
بالكفر أو الشرك حتى ُيسأل عن نيته من السجود، فإن 

قال إنه نوى عبادة المخلوق الذى سجد له 
ة، وإن 

ّ
فقد »أشرك« شركًا ُيخرجه من المل

قال إنما قصدت بذلك التحية واالحترام 
فقد ارتكب »إثمًا« ال ُيخرجه من الملة، 
ألن سجود التحية واالح��ت��رام ح��رام فى 
شريعتنا، وقد كان فى الشرائع السابقة 
جائزًا على سبيل االحترام كما فعل نبي الله 
يعقوب وزوجه وأوالده البنه يوسف، قال 
وا  رُّ

َ
��َع أَبَوْيِه على العرِش وخ

َ
تعالى: )َوَرف

دًا(. له ُسجَّ
والشرائع ال تختلف فى العقائد وإنما 
يكون اختالفها فى األحكام »يجوز أو ال 

يجوز«.
وكان أول من ارتكب جريمة تكفير المسلم هم الخوارج 
الذين برروا نقضهم للعهد الذى بينهم وبين اإلمام علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه بتكفيره، فكان هذا التكفير 
مرتبطًا بقصد سياسي وهو تبرير االنشقاق السياسي 
واستباحة االغتيال، وهو ما حصل بالفعل فقد كان قاتل 
أمير المؤمنين اإلمام علّي يعتبر نفسه مناصرًا لدين الله 
ومدافعًا عن ش��رع الله بقتله لمن حكم هو وجماعته 
بتكفيره، بينما رفض اإلمام علي تكفيرهم بالرغم من 

خروجهم عليه.
ومن ذلك العصر ظهرت حركات وجماعات استباحت 
قتل مخالفيهم السياسيين عبر مقدمة تكفيرهم كالِفَرِق 

الباطنية.
وبالرغم من أن مطلق الكفر ال يبيح القتل إال إذا اقترن 
بالعدوان، غير أن الجهل بالدين يجعل الشريحة الجاهلة 
قابلة للتعبئة المغلوطة التى تؤدي إلى القتل، ال سيما إذا 

اقترنت بالمشاكل النفسية أو السخط على المجتمع.
وفى عصرنا شاهدنا أمثلة حّية القتران التكفير بالقتل، 
كاغتيال فرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ اللذين 
مهما كان االختالف حول األفكار التى طرحاها فإن هذا ال 

ُيبيح ارتكاب جريمة اغتيالهما وال ُيبررها.
وم��ن المالحظ ال��ي��وم أن المشهد ُي��ك��ّرر نفسه لدى 
متطرفي الشيعة الذين ُيصّرحون بإهدار دم السنة، 
ومتطرفي السنة الذين يستبيحون دم الشيعة عبر مقدمة 

سابقة للقتل أال وهي التكفير.
وعندما نسمع من يّدعون العلم ويلبسون ثوب المشيخة 
والعلوم الشرعية من أقوالهم براء، وهم يرمون مخالفيهم 
السياسيين بالكفر فإن ذلك ليس له إال معنى واحد هو 

التحريض على القتل.
لهذا عدَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التكفير بمرتبة 

القتل.
م التكفير  جرِّ

ُ
ولهذا فنحن بحاجة إل��ى س��نِّ قوانين ت

عاقب مرتكبه حقنًا للدماء وصيانة للدين من جهل 
ُ
وت

الجاهلين وتالعب الُمتالعبين.
وقد بلغ الضالل بأحد الخوارج أنه سمع خطبة ألمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخرج وهو 

يقول: ما أفقه هذا الكويفر! )كويفر: تصغير كافر(.
لست مؤيدًا للنظام أو المعارضة السياسية فلست 
سياسيًا، ولكل من الناس حق االختيار.. غير أن إقحام 
التكفير على الخالف السياسي هو اعتداء ص��ارخ على 

الشريعة المطهرة ال يسع طالب العلم السكوت عنه.
اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطاًل 
 السرائر 

ِّ
وارزقنا اجتنابه، وأزل العمى عن البصائر ونق

وأصلح الضمائر يا ُمقتدر يا قادر.

الحبيب علي زين العابدين الجفري

كتاباتهم

Mojahid Alhadrani

ة المتعبة هي المستقبل  ة الطفولة والتجد من يحميها.. هذه البراء نتهك براء
ُ
إلى متى ت

مقتطفات

Ahmed Noaihi

وتلك الطيور التي غادرت 
دي���ار االم��ان��ي ب��ه��ذا ال��وط��ن 
.. ت��ع��ود ل��ص��ن��ع��اء مشتاقة 
وتحضن قلب المنى في عدن 
..هنا اليمن ..صباحات ايها 

الكادحون.

سويدغالب سويد

يا الله عفوك وأنت بالحال تدري
فوقي ذنوب ومن تحت رجلي ذنوب

عبد ذليل كل ماضاق صدري
رفعت كفيني ، وعن ذنوبي أتوب

 Khaleel Alzekri
خليل الزكري

غياب المثقف التنويري يظل 
من أبرز االشكاليات في هذا البلد 

أن لم يكن جوهرها.

محمد عبده العبسي 

الصديق الحقيقي مثل الشجرة 
تعطيك صباحًا األوكسجين، 
وفي الليل تمتص ثاني أوكسيد 
ال���ك���رب���ون ال����ص����ادر ع���ن���ك.. 

والعكس.
يا إلهي ما أق��ل األشجار )هل 

قلت األصدقاء( في اليمن!

عبداهلل علي الصباحي

ال��رج��ل ال���ذي ال رأي ل��ه كمقبض 
الباب يستطيع أن يديره كل من شاء

مبارك الماوري

ال تسألني يافيس بوك كيف أنا 
..وكيف حالي ..لي أسبوع ما شفت 
نفسي في ال��م��رآة.. وم��ش عارف 
أنا كيف أنا ااّلن ..وال كيف شكلي 
فال تسل عن حالي ..لي أسبوع ما 
غسلت يدي وال مشطت رأسي وال 
غيرت مالبسي فال تسلني كيف أنا 

..كيف حالي 
دع��ن��ي ي��ام��ارك دع��ن��ي يافيس 

بوك..

حميد ساري

ك��ي��ف يحلو لمحمد مرسي 
ال��ع��ي��اط ق��ط��ع ال��ع��الق��ات مع 
س��وري��ا البلد العربي الشقيق 
وي��ب��ق��ي ال��ع��الق��ات الحميمة 
م��ع ال��ع��دو الصهيوني.. كيف 

نحسبها مع حكم »االخوان«.
 العاد احد يكارحني ابدًا، أزعل 

منه..

سام الغباري

ظ��ه��ور ال��ن��ب��ي ل���الخ���وان تحت 
الطلب في أي حلم أو رؤي��ا تراه 
جاهزًا للظهور وتقديم مرسي 
ليكون إماما  للمصلين كما رأوه 
من قبل بساحة التغيير يطالب 

بإسقاط النظام..
م��ااع��زك وم���ا أغ���الك ياسيدنا 
محمد  ورس��ول��ن��ا ال��ك��ري��م.. وال��ى 
متى يستمر الكذب عليك برؤيا 

من اليرون.. 
تبًا لالخوانجية...

صانعة القرار

هذه نهاية نتائج ثورتكم.. أحد 
شباب الثورة يعلن ..

»عالء جربان« أول الشباب مثلي 
الجنس علنا في اليمن.

صورة
وتعليق

شخصية
األسبوع

م���ن م���وال���ي���د االم����ان����ه اب��ري��ل 
بكالريوس ادارة اعمال جامعة 1976م

سبأ
ح���اص���ل ع���ل���ى ع�����دة دورات متزوج

م��دي��ر إدارة تخطيط القوى ودورات ادارة اعمال وكمبيوترباالنجليزي
م��دي��ر م��ك��ت��ب م��دي��ر مكتب العاملة

واإلداري������ة ب��ال��ج��ه��از ال��م��رك��زي م��س��ئ��ول ال��م��ت��اب��ع��ة ال��م��ال��ي��ة الثأر بمجلس الشورى سابقًا..سكرتير لجنة معالجة قضايا رئاسة الوزراء
العليا برئاسة الوزراءمدير ع��ام المجالس واللجان لإلحصاء سابقًا..

عباس شرف محمد الهادي

 صفحات الفيسبوك تشهد معارك طاحنة من 
نوع آخر في جبهات بعيدة عن األضواء..

حيث يتميز جيش الشعب المدافعون عن 
الشرعية والديمقراطية بفضح وطاويط 

االنقالبيين على مدى 24 ساعة دون هوادة..
إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 

»الميثاق« ترصد بعضًا من تلك المعارك الوطنية 
المشرفة.

الجرعة والمتساقطون

المصداقية

ل��ل��ي معجبني بمقابالت  ا
الزعيم علي عبدالله صالح 
شفاه الله وعافاه على قناة 
»العربية« أن��ه يستشهد 
في كالمه بأشخاص مازالوا 
أحياء رغم اختالفه معهم 
...حمد قطر - علي سالم 
- ال���ع���ط���اس-  االري���ان���ي 
حسني مبارك - وذلك يدل 
على ص��دق��ه ومصداقيته 
ف��ال��ك��اذب ي��ق��ول: ق���ال لي 
ف��الن الله يرحمه وق��ال لي 
فالن الله يرحمه وقالت لي 
فالنة الله يرحمها.. الزعيم 
فعاًل عظيم.. ونعم للحوار 
ونعم للصدق واللي يكذب 
م��اي��ق��ول ع��ن��ه يطلع على 
ق���ن���وات ال���دج���ل وي��ك��ذب 
لكن ألنه صادق وال سمعنا 

والحد...

متخلفون!
ال اع��ت��ق��د ان 
ه���ن���اك ش��ع��وب��ًا 
ت��ت��م��ت��ع ب��ق��در 
هائل من الغباء 
ك��ال��ذي نمتلكه 

نحن العرب !
ن���ا  ن���ح���ز ا ذا  ا
ل��ط��رف اصبحنا 
مؤمنين بأنه هو 

الوحيد على الطريق القويم وان ما دونه 
او ضده فهو غير مقبول "وحرام" !!

ال نقبل أن نناقش ما يطرحه او نفكر 
ه��ل ه��و ص��واب او خطأ !! ننقل كالمه 
ه ونحتفل بها ونمجدها..  ونبارك اخطاء
بعد هذا نسأل انفسنا لماذا نحن العرب 

متخلفون ؟
وفي االخير نقنع أنفسنا أن السبب هو 

مؤثرات خارجية وأيٍد خفية ...

  Abdulatif Hanash

Maher Shuga'a Addin

بال هدف الهكبة 
ك��ن��ت  ا  ذ إ
م�����ن س���ك���ان 
عدن الزم ما 
ت��م��ر عليك 
ه��ذه الكلمة 
ال���س���ح���ري���ة 
والتي تساعد 
في حل اغلب 
مشاكل أهل 
عدن وتقضي 

اكثر احتياجاتهم، مثاًل.. 
م��ن يريد ان ي��ت��زوج الزم  
يهكب ..من يريد تجهيز 
حاله ل��زواج احد أقاربه أو 
أصدقائه الزم يهكب ..من 
ي��ري��د ان ي��ج��ه��ز لشهر 
رمضان الزم يهكب ..ومن 
ي��ري��د أن ي��ش��ت��ري ثيابًا 
جديدة للعيد الزم يهكب 

..وم��ن يريد أن 
ي��دف��ع اق��س��اط 
ال��������م��������دارس 
ال���خ���اص���ة الزم  
يهكب ..وم���ن 
ي��������ري��������د ان 
ي��ش��ت��ري ثياب 
ال��������م��������دارس 
الزم  ألوالده 
يهكب .. ومن 
ي��ري��د أن ي��ش��ت��ري أش��ي��اء 
جديدة للبيت الزم  يهكب 
..وم��ن يريد أن يبني بيته 
الزم يهكب .. ومن يريد 
ان ي��س��اف��ر ف���ي ال��ع��ط��ل 
او العيد الزم  يهكب.. 
ال��ه��ك��ب��ة ح���ل ل��م��واج��ه��ة 
متطلبات الحياة في ظل 

مانعايشه من معاناة..

كلما ت��ش��وف مقابلة مع 
ال��ث��وار ف��ي ت��ون��س وليبيا 

ومصر واليمن وسوريا ؟
ي���ت���م س���ؤال���ه���م ل���م���اذا 

خرجتم بالثورة؟
ي��ق��ول��ون ن��ف��س ال��ع��ب��ارة 
خ��رج��ن��ا م���ن اج���ل ال��ق��ض��اء 
على الفساد ومن اجل رفع 
المظالم ومن اجل العدالة 
ومن اجل حقوقنا المسلوبة 

خرجنا من اجل المساواة ومن اجل ومن 
أجل.. الخ؟

ولوما نشوف الواقع نقول 
طلعتوا كذابين وخرجتوا 
النكم التعرفون ماهو هدف 
خروجكم فمن سهل لكم 
خ��روج��ك��م وض��ل��ل عليكم 
هو من خرج وهو من حقق 
ال��ه��دف أم���ا ال��م��غ��رر بهم 
فكانوا ضحية وخرجوا من 
ل وزاد الوضع 

َ
السوق َعط

اسوأ مما كان عليه.. ومثلما 
يقول المثل اليمني: من عمله بيده ربي 

بيزيده؟ 

فؤاد محمد المطري

أبو عفاش الرداعي

ليلى الشبيبي

م��ت��ى س��ت��ش��رق ش��م��س ال��ب��الط��ج��ه ف��ي اليمن 
لنتخلص م��ن اخونجية اليمن ون��رف��ع ال��راي��ة 
العفاشية لترفرف في سماء صنعاء وعدن معلنة 
محاكمة القتلة في بيت الله والسبعين.. لنعيش 
وطنًا من غير علماء فتنة او مشائخ عمالء وخونة 

وبياعي اوطان..

تساؤل؟!


