
كلمة 

فتنة التكفير
اليمن في ظل الظروف واألوضاع الصعبة التي يمر بها اليوم أحوج ما يكون إلى  

التسامح والتعايش والتوافق للخروج من تلك الظروف واألوضاع وهذا هو بالضبط 
مضمون التسوية السياسية للمبادرة الخليجية والتي وصلنا إلى المرحلة األهم فيها وهو 
الحوار الوطني الذي تحققت نجاحات في مجمل مساراته باتجاه تحول هذا النجاح إلى تسوية 

تاريخية تضعنا على طريق المستقبل اآلمن والمستقر والمزدهر.
هذا بالطبع ما نريده ومعنا كل أبناء شعبنا وقواه الوطنية الخيرة.. لكن هناك من يرى في 
الفتنة المبنية على التعصب والتطرف والعنف واإلرهاب الُمؤسس على ثقافة الكراهية 
التكفيرية وسيلته لفرض أجندته التي بكل تأكيد ستأخذنا إلى صراع مدمر نماذجه  صارخة 
ومقززة في أكثر من مكان في محيطنا اإلقليمي والعربي.. في العراق وسوريا وأخيرًا مصر 
التي وصول خطر الفكر التكفيري إليها سيكون له انعكاسات مؤثرة سلبيًا علينا جميعًا, 
وسيجعلنا أمام حالة مدمرة يعتقد المنتمون إليها والمؤمنون بها على اختالف أشكالهم 
أنهم الفرقة الناجية أما بقية المسلمين فهم كفار وبالتالي مستباحة أموالهم ودمائهم 
لتلك الجماعة وتفريعاتها وهم ال يتوانون عن الكذب والنفاق من أجل الوصول إلى السلطة 
وعلى مبدأ التقية يؤمنون بالديمقراطية ما دامت ستوصلهم إلى غاياتهم وتمكينهم من 
إقامة الدولة الدينية وفقًا لتصوراتهم التي يدركون أكثر من غيرهم أنها غير صحيحة 

ومستحيلة في هذا الزمان، وهذا واضح في فتاويهم وممارساتهم وسلوكهم التي يغيرونها 
ويبدلونها وفقًا لمتغيرات واقع الحال وبما يلبي مصالحهم الدنيوية المتدثرة بثوب الدين 
زورًا وبهتانًا, وهو براء منها, لذا ال يتوانون عن سفك الدماء وتدمير األوطان والتحالف 
مع أية قوى وأطراف حتى وإن كانت شيطانية, وبالنسبة لهم ال ضير في ذلك من أجل 
إعالء كلمة الله وفقًا لما يسوقونه للمنتمين إليهم وأنصارهم ممن تم تدجينهم وغسل 

أدمغتهم بحيث ال تستوعب إال ما تعبأ به من شيوخ وأمراء إسالمهم الجديد .
لقد عانى اليمن كثيرًا ومازال في دائرة خطر تلك الجماعات التكفيرية وإرهابها, وهاهي 
فتنتهم تطل برأسها القبيح من جديد ومن داخل مؤتمر الحوار من قبل وأحد أطرافه 
البارزة لتهدد وجودنا التاريخي وانتمائنا اإلسالمي الحضاري الوسطي المتسامح الذي 
غمر العالم بأنواره عدًال وعلمًا ومعرفة, وليس إرهابًا دمويًا ودمارًا, وهكذا فإن مواجهة 
 وأننا 

ً
فتنة التكفير قبل وقوعها هي مسؤولية دينية ووطنية شعبية مجتمعية خاصة

نرى نتائجها الكارثية تظهر في أكثر من دولة وبلد عربي وإسالمي وعلى حزب االصالح 
أن يحدد موقفًا واضحًا وشجاعًا يدين فيه حملة التكفير وأال يكرر مأساة ٩٤م وتكفير 
جارالله عمر وقبلها ما حدث في حرب المناطق الوسطى ليؤكد للجميع اننا نتجه لبناء اليمن 

الجديد والذي يتطلع اليه الجميع.
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علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

الزعيم: الرئيس «هادي» يتعرض لضغوط.. وال خالف بيننا
ال أرغب في ترشيح نجلي أحمد لرئاسة الجمهورية

لن أقبل وساطات المصالحة قبل تسليم 
المتهمين في تفجير مسجد دار الرئاسة

كلفت الفرقة األولى مدرع بحماية المعتصمين 
وعندما انقلب قائدها علي محسن انقلبت معه

«الميثاق»: أحمد الكحالني لـ

على الحكومة تنفيذ النقاط 
اإلحدى والثالثين

ليس هناك ما يمنع االعتذار لكل من طاله الضرر

ر حرب التكفير في اليمن اإلصالح يسعِّ
المؤتمر الشعبي يدين حملة التكفير ويحذر من محاولة إفشال الحوار

رئاسة الحوار تدين الفتاوى وتطالب بمحاكمة المتشددين

د. الشعيبي:

 سنرفع دعوى قضائية 
ضد كهنة التكفير

الحوار يتبنى مادة دستورية تجّرم الفتاوى التكفيرية

الفعاليات السياسية والوطنية تدعو اإلصالح إلدانة «التكفير»

 نـداء استغــاثة..! نـداء استغــاثة..!
السجناء المعسرون..

الحملة انتجتها قوى ظالمية ال تريد 
أن يتحرر الشعب اليمني من هيمنتها
تفاصيل ص٨

ر من أخونة الدولة
ّ
األمسيات الرمضانية للمؤتمر تحذ

تواصل فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات تدشين  
االمسيات الرمضانية في اطار النشاط التنظيمي الذي يشهده 
ه وحلفائه وانصاره .على  المؤتمر بمختلف مكوناته وحرص قياداته اعضاء
بحث مستجدات الساحة الوطنية والجهود المنجزة في سبيل انجاح الحوار 
الوطني ودعم جهود األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في 

إخراج اليمن من األزمة..  وفي األمسيات  شدد المؤتمريون على ضرورة 
توفير الخدمات للمواطنين واالمن واالستقرار.. وتجاوز حالة االنفالت االمني 
باعتبار ذلك يهدد التسوية السياسية.. محذرين من خطورة استمرار 

سياسة االقصاء العضاء المؤتمر والكوادر الوطنية.. واخونة الدولة..
تفاصيل ص٤

المرأة تحتفي بذكرى ١٧ يوليو

مستشارة الرئيس: حكومة باسندوة فاشلة

تصاعد االنفالت األمني في اليمن
كتب/ جمال مجاهد

ــعــاصــمــة صــنــعــاء   تــشــهــد ال
ــن مـــدن اليمن  ــعــديــد م وال
انفالتًا أمنيًا غير مسبوق في أعقاب 
إعالن ما يسمى «تنظيم قاعدة الجهاد 
في جزيرة العرب» عن مقتل نائب قائد 
التنظيم السعودي سعيد الشهري، ما 
يثير الكثير من عالمات االستفهام 
حــول ماهية الــقــوى التي تسعى إلى 
تعطيل العملية السياسية وإفشال 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ففي محافظة البيضاء استشهد ظهر 
أمس مدير عام مديرية ولد ربيع علي 
محمد الماعطي رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي الــعــام بالمديرية برصاص 

عناصر ارهابية.وأوضح مصدر أمني 
حة كانت على 

ّ
أن عناصر إجرامية مسل

متن دّراجة نارية أطلقوا الرصاص على 
الماعطي في باب احدى المساجد اثناء  

صالة الظهر، كما اصابوه بطلقتين في 
الرأس وطلقة في اليد، إلى جانب إصابة 
نجله بجروح خطيرة ثم الذوا بالفرار.
تفاصيل ص١٧


