
التكفير ه��و نفي االي��م��ان من 
المؤمن، االيمان ال يمكن نفيه، 
واالج��ت��ه��ادات ح��ق لكل مؤمن، 
والتكفير ه��و نتاج ان��غ��اق  في 
اجتهادات ثابتة، والتكفير ينتجه 
وعي مغرور وتأليه للذات، فالمكفر 
يعطي لنفسه حقًا ليس إال لله جل 

شأنه.. 
بمعنى ان المكفر يضع نفسه مكان الله 

وهذا اعظم انواع الظلم للنفس ولآلخر، المكفر يهدد ايمانه، 
بمعنى ان  المكفر خطره على نفسه أكثر من ناحية شرعية.

المكفر من ناحية اخ��رى يستبيح دم من 
يكفره، ويحرض على العنف والقتل، المكفر 

أعلى تهديد ألمن المجتمعات  والدول.
التكفير خطر، ونحتاج قانونًا يحاكم 
المكفر ال من تم تكفيره، يحق لمن يعتقد 
ان احدهم مخالف للشرع ان يرفع قضية 
على الفرد او المؤسسة وال يحق إال للقضاء 
الحكم.. اي فتوى تكفير يصدرها فرد او 

جماعة يحق الي فرد 
او مؤسسة ان ت��رف��ع قضية ض��د المكفر 

والقضاء يحكم..

االثنين : 25 / 11 / 2013م 
 الموافق :22 / محرم / 1435هـ 
العدد: )1686( اشراف/16

كامل الخوداني

مؤتمري أنا 
وم������ازال ال��م��ت��ه��م، رغ���م إق��ص��اء 
اع��ض��ائ��ِه.. وإس��ت��ه��داف ك����وادره..
والتضييق على محبيه وأن��ص��اره 
.. واعتبار االنتماء إليه ذنبًا وجرمًا 
ومن الكبائر. تكون الصوره في نظر 

البعض مشوهة.. 

والتعصب الحزبي والطائفي والقبلي 
يغير ويغيب صوت العقل ليتهمك 

انك من تقصي اعضاءك ..
وأن���ك م��ن ي��دب��ر وينفذ عمليات 
استهداف ك��وادرك وقد تكون من 
يحكم الخناق على أنصارك ومحبيك..

كم أنت عظيم أيها المؤتمر وكم 
م��ن ره��ب��ة تملك ع��ن��د معارضيك 

لتكون هاجسهم وكابوسهم . 
وك���م اف��خ��ر ان���ي ول���دت مؤتمريًا 
وكبرُت مؤتمريًا وسأبقى مؤتمريًا 

ماحييت.

عابد المهذري

ل��و ان االش��ت��راك��ي ال��راح��ل 
علي عنتر يستمع او يقرأ ما 
يطرحه رفيقه ياسين سعيد 
نعمان هذه االيام.. لخرج من 

قبره و هو يعرعر..

د.يوسف الحاضري

ك��ل��م��ا ك��ل��م��ن��اه��م عن 
ال��وض��ع ال��س��ي��ئ يقولون 
)ف��ت��رة انتقالية(.. أين 
ال���م���ش���اري���ع ي���ق���ول���ون 
)ف��ت��رة انتقالية(.. أين 
ال��وع��ود يقولون )فترة 
انتقالية(.. أين تحسين 
األوض��اع يقولون )فترة 
انتقالية(.. وليش كان 
بتسرقوا يقولون )فترة 

انتقالية( ..

طاهش الحوبان

م��ع ت���أزم االوض����اع األمنية 
واالقتصادية والسياسية في 
اليمن اردد م��ا قاله سلطان 

الصريمي :
الموت يا ابن التعاسة يخلق 

الشجعان 

أبوالبراء الشيخ

إن أس��اس طمأنية القلب 
هي أن تعلم أن مامن شيء 
أراده ال��ل��ه ل��ك فسيكون 
ولواجتمعت الجن واالنس 
ع��ل��ى أن الي��ع��ط��وك ذل��ك 
ال��ش��يء وق���د أراد ال��ل��ه أن 
يعطيك إي���اه فستناله.. 
فثق بالله فهوأرحم بك من 

أمك وأبيك

عادل النزيلي

ول���ذل���ك اص���ر »ص���ال���ح« ان 
ت��ص��اغ ال��م��ب��ادرة الخليجية 
وتناقش امام الشعب وألحقها 
بآليتها التنفيذية "المزمنة"..
واص���روا ه��م على ان تصاغ 

وتوقع بالبدرومات..
ث��ورة اح���زاب كانت تبحث 
عن ق��واد ، اكثر من حاجتها 
ل��ل��ح��ري��ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 

والتداول السلمي للسلطة.

بشرى المقطري

ردًا ع��ل��ى ب���ي���ان اج��ت��م��اع 
حكومة الوفاق الوطني فإني 

أرى:
المتردية : رئيس ال��وزراء 

باسندوة
النطيحة : وزي��ر الداخلية 

عبدالقادر قحطان
ال��م��ي��ت��ة: وزي����ر ال��ك��ه��رب��اء 

سميع
ما أكل السبع: وزير المالية 

صخر الوجيه.

سالفه المؤيد

االخوان حرقوا الوطن
حرقوا العلم خانوا القيم

وباعو االوطان 
ق��ت��ل��وا ال��ش��ب��اب ال��ل��ي سهر 

يحرس حدود الوطن
ليسوا منا ليسوا اهًا لنا

ال لارهاب

Saleh Al Hanshi

م��ن قتل ج��دب��ان ه��و نفسه 
الذي قتل 

سعد بن عبادة..
لقبيلة المتدثرة  عصابة ا

بالدين..

جميل مفرح 
 م���ن م��وال��ي��د  21 نوفمبر 

1974م
تخّرج من  الفاروق بأمانة العاصمة

خريج جامعة صنعاء - اداب لغة عربية 
نائب رئيس اتحاد االدباء والكتاب اليمنيين 

مدير االدارة الثقافية بمؤسسة الثورة 
اح���د اب���رز االدب����اء وال��ك��ت��اب وال��ش��ع��راء 

اليمنيين 
صدر له عدة دواوين شعرية -ابرزها

على شفاه الوقت - 
إنه المكلومة نشوته - 

العراجين - 
في مهب الذئاب

-وله إصدارات أخرى قيد الطبع

صورة
وتعليق

علي رضوان 

أغلب الشعب اليمني لم يعرف حياة الترف.. شعب يحب العمل.. يسعى دائمًا بعد لقمة عيشه الحال.. لكن لألسف الشديد كل يوم تزداد البطالة.. وأعداد العاطلين عن العمل يرتفع.. والعمال ينتظرون 
ساعات طوال لمن يأتي وينقذهم على األقل من الفراغ.. ولكن ال حياة لمن تنادي.. ولم يجدون من يصغي إليهم.. سوى الفراغ القاتل..

مقتطفات

شخصية
األسبوع

ماهر مهدي

وليد العمري

الحوار.. والخصومة
قبل انتخابات 2003م، وضمن 
جهود المعهد الوطني االمريكي 
»NDI« ايام كان في ان دي اي، أتت 

برلمانية كندية لتحاضر االحزاب.
درب������ت االص�������اح واالش���ت���راك���ي 

والمؤتمر، وبنفس الطريقة.
تقف وس��ط المتدربين، وتقول 
اكتبوا لي: من خصمكم في المعركة 

القادمة.
وبالطبع يكتب كل الحضور، االحزاب االخرى 

بالترتيب، باعتبارهم خصومهم.
تكمل المرأة جمع االجابات وتقول:

ه��ؤالء، هم منافسوكم على االص���وات.. أما 

خصومكم فهي االسباب التي التجعل 
الناخب يسمع لكم.

وف��ي مجتمع فقير، يصبح توفير 
حذاء لطفل، أو خبز لعائلة من عشرة 
اطفال، او االرتباط بالطرق التقليدية 

للعمل العام، هي خصومكم.
هل ترون كم هو الفرق، بين حوار 

وحوار؟
مؤتمر الحوار الوطني، يقول لنا ان 
كل من له رأي مخالف لرأي القيادة فهو عدو له.
االط���راف السياسية، تحرض ض��د بعضها 
البعض، ثم تسأل: لماذا يضعف العمل الحزبي 

والسياسي في الباد؟

كتاباتهم

نبيل الصوفي 

أهداف ثورة األخوان 
في اليمن

1- التبعية المطلقة 
واالرت������ه������ان ل��ل��خ��ارج 
واق���ام���ة ح��ك��م اخ��وان��ي 
ظالم وتكريس وتعميق 

الفوارق بين الطبقات .
2- ت��دم��ي��ر ال��ج��ي��ش 
اليمني نهائيا وتحويله 
ال���ى م��ل��ي��ش��ي��ات ت��خ��دم 

مصالح االخوان.
3- زيادة معاناة الشعب اقتصاديًا وتجهيله 

بشكل تام وجعله اليتقن اال ثقافة االخوان .
4- انشاء مجتمع اخواني خبيث يستمد قوته 

من روح مرشد االخوان .
5- العمل على تقسيم اليمن ال��ى اقليمين 
وان لم يكن فثاثة وان لم يكن فأربعة وذلك 
اضعف جهد لاخوان في اطار تقسيم مواطن 

الربيع العربي. 
6- احترام مواثيق بن عمر مندوب االمم 
المتحده وتعزيز االن��ف��ات االم��ن��ي والعمل 
على مبدأ التعايش االخواني القائم على اقصاء 

وتهميش اآلخر.

عمار الجيش

المعذرة يا وطني 
المعذرة 
يا وطني ان 
أساء بعض 
اب����ن����ائ����ك 

اليك..
المعذرة 
ي���ا وط��ن��ي 
ان عجزنا 
ع��������ن ان 

ن��ح��م��ي��ك ون���وف���ر ل���ك االم���ن 
واالستقرار فنحن وكما ترى 
عجزنا ع��ن ان نحمي انفسنا 
فكيف لنا ان نحميك فالحال 
كما ت��رى ك��ل ي��وم اغتياالت 
وذبح في ابنائك وحرب طائفية 
عجزت الحكومة عن وضع حد 
لهذه المهزلة الحاصلة فيك 

ياوطني.
ن��رج��و ال��م��ع��ذرة ف��ن��ح��ن حقآ 
النستحقك والنستحق العيش 

فوق ترابك الطاهر.

زيد علي الخياطي نجيب غالب

األخوان
ع والتعالى بإيمان زائ��ف، فاإليمان 

ُّ
ى بالتنط

َ
اإلخ��وان : َمْرض

الحقيقى يقود أصحابه إلى التواضع ال إلى الغرور األحمق والتباهى 
بركوع وسجود كأنهم وحدهم من يركعها لله، وكأنهم جماعة 

الله المختارة.
ف وهوس فى التاريخ اإلسامي  إن كل انحراف وإرهاب وتطرُّ

مارسته جماعات اعتبرت نفسها جماعة الله المختارة.
ع متزايد ومتسارع واستعراضي يدفعنا إلى 

ُّ
كأننا أمام تنط

اظ الفضائيات الدينية  التساؤل حول مدى ما تستوعبه عقول ُوعَّ

وشيوخ معاهد الدعاة من الذين فعًا، يعلمون الناس جهًا 
ن. عاء التديُّ ملفقًا بادِّ

أغلب الظّن أن هؤالء المتنطعين يرّوجون لجمهورهم أن ما 
يقولونه هو اإلسام الحق واإليمان الصحيح، وأن المنحرفين من 
ًعا.

ُّ
هم تنط وَّ

ُ
ل
ُ
هم وغ

َّ
أهل الباطل هم الذين يعتبرون لغوهم وِغل

ق أن  هذه مشكلة العقول المسطحة والممسوحة التى تصدِّ
ن،  رجًا يتوضأ عشر مرات خشية عدم صحة وضوئه هو تديُّ

بينما هو وسواس قهري.

نهايتكم صفر
 قال لي بعض الزماء: سيلعنكم 
التاريخ إن بقيتم بالمؤتمر الشعبي 
العام ... فتعجبت من كامه وقلت 
له : أم��ا أنتم فقد لعنكم التاري�خ 
وك��ره��ت��ك��م ال��ج��غ��راف��ي�����ا وتخلت 
ل��وط��ن��ي�����ة واستنكرتكم  عنكم ا
اإلس��ام��ي�����ة وت��ب��رأ منكم ال��ق�����رآن 
ول��م يقبل بكم المجتم�ع ألنكم 

مزقتم التوحي�د وحرفتم السي�رة 
وأس��أت��م ف��ي الحدي�ث ,وادعيتم 
الفق�ه وسقطتم في األدب وصرتم 
لصوصًا، وأخ��ط��أت��م ف��ي الفلسف�ة 
ول��م يستأمنكم اح���د  وطرحتم 
من الرياضيات ونهايتكم تساوي 
صفر.. ومازلتم تدعون العلم بكل 

شيء.

محمد الصايه أبوحمد

التكفير


