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»الميثاق«: الشيخ شرف القليصي لـ

جريمة »العرضي« نتيجة لفتاوى التكفير
قال الشيخ شرف القليصي إن جريمة مجمع العرضي وغيرها من العمليات اإلرهابية   

وثقافة  المعلبة  التكفير  لفتاوى  نتيجة  واآلخر هي  الحين  بين  اليمن  التي تشهدها 
التعزير والتبديع التي انتهجها بعض خطباء المساجد.

 وحذر القليصي من خطورة انحراف الخطاب الديني واستغالل منابر المساجد للمكايدات 
السياسية وبث الكراهية بين فئات المجتمع.. مشددًا على ضرورة إبراز ثقافة الوسطية 

واالعتدال والتسامح والسالم والمحبة.. الى التفاصيل

وأض����اف: الجريمة االره��اب��ي��ة التي 
استهدفت مستشفى العرضي بوزارة 
الدفاع هي جريمة غير إنسانية وغير 
أخالقية بكل المقاييس وهي جريمة 
تهدد األمن القومي والسلم االجتماعي 
بشكل عام ألنها كانت رسالة مفادها 
أنهم قادرون على الوصول الى رئيس 
ال��دول��ة وال���ى أش��د األم��اك��ن تحصينًا، 
ف��ك��ي��ف ب���ال���م���واط���ن أو ال���م���س���ؤول 
العادي.. هذه الجريمة لم ت��راِع دماء 
الناس وأعراضهم والنفس المحرمة 
والمعصومة، وما ذنب األبرياء الذين 
سقطوا في تلك العملية االرهابية، 
والله سبحانه وتعالى قد حذر وهدد 
وتوعد القتلة وم��ن يسفكون الدماء 
ويقتلون النفس المحرمة بغير حق بأن 
لهم عذاب جهنم خالدين فيها والله 
عز وج��ل غضب عليهم وأن��ه ال توبة 
لهم، وأنهم من المفضوحين في الدنيا 
واآلخرة، ألنهم تعدوا على شيء من ملك 
الله سبحانه وتعالى وهو إزهاق النفس 
البشرية، والرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: »لهدم الكعبة حجرًا حجرًا 

أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير 
ذنب، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: 
كم وأموالكم وأعراضكم حرام  »إن دماء
عليكم كحرمة يومكم هذا«، والشك أن 
الفتاوى التكفيرية والتحريضية تبين 
من المستفيد من هذه الجريمة البشعة 
التي روع��ت المجتمع بكافة شرائحه 
وأثرت تأثيرًا بالغًا وسلبيًا في نفوس 
اليمنيين بالذات ألنهم أرق قلوبًا وألين 
أفئدة، وهددت األمن الداخلي والقومي 
والنسيج االجتماعي خاصة وأنها تؤكد 
وجود فتاوى تكفيرية ووجود ثقافة 

للكراهية والبغض.
♢  وح��ول تسخير خطباء اإلص��الح 
خ��ط��ب��ت��ي ال��ج��م��ع��ة ل��ل��ت��ح��ري��ض ضد 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام وح��ل��ف��ائ��ه 

وتحميلهم مسؤولية الجريمة.. 
ق���ال ال��ق��ل��ي��ص��ي: ه���ذا ال���ح���ادث هو 
نتيجة لمثل ه��ذه الثقافة المكرسة 
للعنف والكراهية، ولو كان هناك ناس 
عقالء مثقفون البتعدوا عن الفتاوى 
التكفيرية المعلبة وثقافة التكفير 

والتعزير والتبديع.
وأض���اف أن العمليات االره��اب��ي��ة التي 

نشهدها ال��ي��وم ه��ي نتيجة الن��ح��راف 
الخطاب الديني الذي يحرض المجتمع ضد 
بعضهم، ولو أننا أبرزنا ثقافة الوسطية 
واالعتدال والتسامح والسالم والمحبة ما 
حصل مثل هذه االعمال االجرامية، ولن 
يوجد في المجتمع من يستحل الدماء 

والنفس التي حرم الله قتلها.
- ونوه الشيخ القليصي إلى أن فريق 
استقاللية الهيئات في مؤتمر الحوار 
الوطني ركز في مخرجاته على ضرورة 
تحييد المساجد والنأي بها عن العمل 

الحزبي.

هنيئًا لشعب 
»هادي« رئيسه! 

* المشهد الدموي هز مشاعر عامة الناس 
داخل الوطن وخارجه بعد أن رأوا بشاعة الكارثة 
وهول الجرم الذي ارتكبه منفذو الجريمة ومن 
ه���م والتي تناقلتها وسائل اإلع��الم  يقف وراء
المحلية والعربية والعالمية . . مشهد دموي 
ه��ز المشاعر وال��وج��دان وال��ج��وارح لدمويته 
وحجم بشاعة قبحه وهمجيته وعنجهيته . . 
منظر تشمئز منه النفوس وتمقته القلوب , 
دوي انفجارات واطالق نار من مختلف االسلحة 
المتوسطة والخفيفة والثقيلة استهدفت واحدًا 
من أب��رز المواقع السيادية في البلد وفي قلب 

عاصمتها ص��ن��ع��اء , إن���ه مبنى 
مجمع وزارة ال��دف��اع اليمنية 
الواقع في حي العرضي أكبر أحياء 
العاصمة صنعاء كثافة سكانية . . 
منظر أكثر بشاعة من مناظر 
ضحايا الحرب العالمية الثانية , 
أش��الء متناثرة ألج��س��اد بشرية 
) آدمية ( تقطعت أوص��ااًل هنا 
وهناك لم تحتمل األعين رؤيتها 
لبشاعة وهول المنظر . . أرجل 
وأيادي وأحشاء ورؤوس بشرية 
ت��ن��اث��رت على م��س��اف��ات بعيدة 
ع��ن م��رك��ز دائ���رة ه��ذا الهجوم 
اإلره��اب��ي ال��ذي استخدمت فيه 

م��واد تفجير عالية الخطورة لم تألفها حتى 
أقوى دول المنطقة والجزيرة حسب التحاليل 
اإلعالمية التي بثت خالل اليومين الماضيين من 

وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية .
* لقد أراد منفذو الهجوم اإلرهابي على مجمع 
وزارة الدفاع والمستشفى العسكري في العاصمة 
التاريخية صنعاء ومن يقف وراءهم بتلك الكارثة 
الدموية توجيه رسالة للدولة وللشعب اليمني 
مفادها إنهم يستطيعون ال��وص��ول إل��ى كافة 
المواقع السيادية الهامة في الوطن , وهاهم 
اليوم يدشنون اختراقهم لمجمع وزارة الدفاع 
في محاولة لالستيالء عليه , وخلق حالة من الهلع 
والخوف بين المواطنين والسلطات أيضًا . لكن 
استماتة وصمود أبطال قواتنا المسلحة واألمن 
الذين  تصدوا بحزم , وواج��ه��وا ه��ذا الهجوم 
اإلرهابي بروح الفريق الواحد ولم يهابوا المنايا 
وكان لهم ما أرادوا , فأفشلوا هذا االعتداء اآلثم 
بعد أن ثبتوا في القتال واالنقضاض على منفذي 
الهجوم بغته , وكانوا الصخرة المنيعة التي 
تحطمت تحتها مخططات اإلرهاب وقوى البغي 
والعدوان , وقام أبطال القوات المسلحة واألمن 
بدك متارس ومخابئ منفذي الهجوم التي جرى 
استحداثها والتخطيط لها بكل فظاعة , وبذلك 
سقط المخطط التآمري ال��ذي كان يستهدف 
اليمن وقيادته السياسية وشعبه ككل , وكان 
الهدف منه عرقلة ما ستسفر عنه مخرجات 
الحوار الوطني من نتائج عظيمة ستغير مجرى 
التاريخ نحو خارطة طريق جديدة نحو التحديث 
والتطوير وبناء الدولة المدنية الحديثة , في 

يمن واحد وموحد يتسع لجميع أبنائه .
* وفور علم فخامة الرئيس هادي بالكارثة 
الدموية لهذه العملية اإلرهابية التي استهدفت 
وزارة ال��دف��اع لم يقف مكتوف األي��دي , ولم 
ينتظر في مكتبه لمتابعة ما ستسفر عنه نتائج 
هذا الحادث المأساوي , فخرج كاألسد الثائر من 
عرينه ولم يبالي بالمخاطر األمنية وقد تحمل 
مسؤوليته الوطنية واألخالقية واإلنسانية تجاه 
وطنه وشعبه وهو موقف غير مسبوق لرئيس 
وطن ودول��ه متسلح بإيمانه الراسخ والتزامه 
بالقسم الدستوري , وتحرك بعد أقل من ساعة 
على وق��وع ه��ذا ال��ح��ادث اإلره��اب��ي ال��م��روع إلى 
مجمع الدفاع والمعركة ما تزال قائمة وحامية 
الوطيس بين أبطال القوات المسلحة وبقايا 

اإلرهابيين متحديًا الخطوب ورزايا الدهر . . 
هذا الموقف الشجاع والجريء للرئيس هادي 
كان بمثابة الرسالة القوية التي صفقت لها قلوب 
أبناء الوطن قبل اياديهم بعد أن عمتهم الفرحة 
ومشاعر ال��س��ع��ادة واالط��م��ئ��ن��ان . وم��ث��ل هذا 

الموقف رسالة لكل من تسول له نفسه النيل 
من أمن واستقرار الوطن والشعب مهما كانت 
قوته أو جبروته أو عمالته , أو من يظن أن هيبة 
الدولة ستفقد دائمًا , وأن لكل زمان دولة ورجال 
. . هذه الرسالة جسدت معنى إن الدولة موجودة 
في نفس الحدث وبذلك سقطت كل التحديات 

والمراهنات والمؤامرات والمخططات .
* ه��ذا االع��ت��داء اإلره��اب��ي على مجمع وزارة 
ال��دف��اع لقي إدان���ات دولية وإقليمية ومحلية 
واسعة النطاق بدءًا بمجلس األمن الدولي الذي 
أع��رب عن أسفه للهجوم وعبر عن تعاطفه 
العميق ومواساته ألسر ضحايا 
هذا الهجوم اإلرهابي ودعمه 
لليمن  بقيادة الرئيس عبدربه 
م��ن��ص��ور ه���ادي ف��ي مكافحة 
اإلره���اب وتجديده إدان��ة أية 
أع��م��ال ت��ه��دف إل���ى تعطيل 
العملية االنتقالية في اليمن 
, كما أعلن المتحدث الرسمي 
بأسم أمين عام األمم المتحدة 
م��ارت��ن نيسيركي ف��ي مؤتمر 
صحفي : " إن األمين العام لألمم 
المتحدة يدعو جميع األطراف 
المعنية في اليمن إلى التعاون 
ال��ك��ام��ل م���ع ل��ج��ن��ة التحقيق 
التي أعلن عنها الرئيس هادي ، وذلك بهدف 
تقديم الجناة ال��ى  العدالة " , كما أدان��ت هذا 
العمل اإلرهابي األحزاب والتنظيمات السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني في بالدنا ومعها 
كافة شرائح المجتمع والتي  ثمنت موقف أبطال 
القوات المسلحة بالتصدي لإلرهاب , وحيت 
الموقف الوطني الشجاع للرئيس هادي لزيارته 
مجمع الدفاع بعد دقائق على وق��وع الهجوم 
والذي يمثل رسالة قوية لعناصر اإلرهاب ومن 
يخطط لها بأن الوطن شامخ شموخ جبال عيبان 

ونقم وشمسان وردفان ولن ينكسر شموخه .
* فهنيئا لشعبنا اليمني هذا االنتصار وإفشال 
هذه المحاولة التي هي أشبه بأن تكون محاولة 
انقالبية وله أن يفتخر ويعتز بشجاعة وقدرة 
ال��رئ��ي��س ه���ادي على التعاطي م��ع مثل هذه 
ال��م��ؤام��رات ال��ت��ي ت��ح��اك ض��د ال��وط��ن والشعب 
ومن حق هذا الشعب أن يعتز بقواته المسلحة 
وبأجهزته األمنية التي تستحق اإلعجاب والشكر 

والتقدير .
* السؤال المطروح اليوم هو من يقف وراء ما 
حدث صباح يوم الخميس الدامي 5 ديسمبر 
2013م ه��ل ه��ي ال��ق��اع��دة فعاًل ؟ أم وك��الء 
القاعدة ؟ أم قوى شعرت بنهايتها مع قرب 
انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وخروج مخرجاته 

إلى حيز النور ؟
أسئلة مشروعة ألن استهداف مجمع الدفاع 
ليس كأي هدف آخر أو ع��ادي , ربما إن هناك 
أط��راف وش��رك��اء آخرين لهم أدوار خفية في 
اختيار الهجوم على مجمع الدفاع إلعاقة مسيرة 
التغيير ومؤتمر الحوار الوطني ولعلنا نتذكر 
تلك المحاوالت اإلرهابية الخمس التي استهدفت 
األخ وزير الدفاع خالل العامين الماضيين وكذلك 
المحاوالت اإلرهابية التي كانت تستهدف فخامة 

الرئيس هادي أيضًا .
* لقد انتصر الوطن على اإلره��اب وأنتصر 
مؤتمر الحوار ومسيرة التغيير وأبطال القوات 
المسلحة واألم��ن على اإلره��اب بكافة أشكاله 

وألوانه وسيناريوهاته..
 وأخيرًا نرى إن الوقت قد حان إلجراء عملية 
قيصرية عاجلة لكافة األج��ه��زة تعالج فيها 
االخ��ت��الالت وال��ت��ج��اوزات وشتى أن��واع االبتزاز 
ال��س��ي��اس��ي ل��ض��م��ان ح��ف��ظ األم���ن واالس��ت��ق��رار 
واستمرار عمليات التحديث والتطوير والنماء 
. . وتحية أجالل وتقدير لفخامة الرئيس هادي 
وللقوات المسلحة واألمن ..الخلود للشهداء األبرار 
والشفاء العاجل للجرحى.. وهنيئًا لشعب ) هادي 
( رئيسه وجيش وأم��ن يحفظ أمن واستقرار 

وسكينة هذا الشعب الصامد والمغوار .

خطباء مساجد »االخوان« يبيحون دماء أعضاء المؤتمر
تتواصل حمالت التحريض والتكفير والتخوين  

ووغر الصدور باالحقاد والكراهية وتزداد بشاعة 
عندما تنطلق من على منابر بعض المساجد التي يسيطر 
عليها »االخوان« وما أكثرها.. وتتضح خطورتها بتزايد جرائم 
اغتيال قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والتي 
تعود أسبابها بالتأكيد الى حملة التكفير والتحريض والتعبئة 
الخاطئة التي يستخدمها حزب االصالح عبر منابر المساجد.

ولعل ما يؤكد على ذلك هو ما نشره موقع »االص��الح نت« 
يوم الجمعة 6 ديسمبر من تقرير لما اسماه خطباء ساحات 
الثورة.. حيث نكتشف من خالله أن االخوان تعمدوا في تعميم 

حزبي على اطالق حملة للدفاع 
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��دة 

وتبرأته من جريمة االعتداء 
على مجمع وزارة الدفاع عبر 
شن حملة تحريض وتوجيه 
االتهامات الى قيادة المؤتمر 
ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام واع��ض��ائ��ه 
وانصاره في خطبتي الجمعة 

وحلقات الوعظ واالرشاد.
فقد أورد ال��م��وق��ع أدل��ة 
ع��ل��ى ح��م��ل��ة ال��ت��ح��ري��ض 
الموجهة وال��ت��ي تتستر 
ب���رداء ديني لتبيح دم��اء 
اعضاء المؤتمر الشعبي 
العام.. في موقع االخوان 

اآلنف الذكر جاء أن خطيب 
الجمعة في محافظة إب عّبر عن رف��ض الثوار 

المزعومين لتلك األعمال اإلرهابية الجبانة في اش��ارة الى 
مجمع وزارة الدفاع الهادفة إلعاقة التغيير المنشود وعرقلة 

مسيرة الحوار الوطني.
وش��ن خطيب الجمعة المتطرف كمال ال��ق��ادري  حملة 
تحريض عبر منبر المسجد واطالق جملة من األكاذيب 
منها أن الزعيم علي عبدالله صالح هدد قبل عامين 
الشعب اليمني في حالة انتهج مسيرة التغيير 
السلمي وخرج من السلطة ستكون هناك الفوضى 
الشاملة والمدمرة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية 

والمناطقية.
أما خطيب ساحة الحرية في محافظة عدن، المتشدد 
منذر السقاف فقد ق��ال:)ل��ن ُيعرقل الحوار بالقتل 
ل اليوم عن ملفات القتل  واإلجرام(، وأضاف: لمن يتساء
واالغتياالت وتفجير الكهرباء والنفط واالبتزاز السياسي 
نقول له انه سيجد ارشيفها في دواليب »علي عبدالله 

صالح« ومن على شاكلته الذين ُسلب منهم حكم اليمن.
ولم يكتِف الخطيب االخواني المتشدد عند هذا بل لقد 
أض��اف قائاًل: اسألوا وسائله االعالمية التي تمتلك الصور 

الحصرية دائمًا لهذه الجرائم..
ويجزم خطيب االصالح عبر منبر من منابر بيوت الله 

ل  بمعرفة من القاتل ويقول: من الغباء اليوم أن نتساء
من المنفذ؛ فالفاعل معروف 
ل��ي��وم أن  للجميع ,علينا ا
نميز واجبنا العملي تجاه 
ه���ذه األف���ع���ال االج��رام��ي��ة 
ون���درك أن المعتدى عليه 
ه��و ث��ورت��ك��م وال��ح��وار ال��ذي 

أنتجته.
وق��������ال: ح�����ان ال����وق����ت أن 
ت��ك��ون ال��ح��ك��وم��ة ص��ادق��ة مع 
شعبها وت��ع��ري ك��ل معرقل 
للحوار باألالعيب واالغتياالت 

والتفجيرات ولترفع الحصانة.
إن ت��زام��ن إع���الن ه��ذه الحرب 
التكفيرية ضد المؤتمر الشعبي 

مع االع��ت��داء االره��اب��ي على مجمع وح��ل��ف��ائ��ه 
وزارة الدفاع يؤكد أن ل��دى االخ��وان في اليمن مخططات 
وسيناريوهات دموية يسعون الى تنفيذها مع قوى خارجية 
خصوصًا وأن المراقبين ي��درك��ون أن ه��ذه الحملة منظمة 
وليست عفوية وتنفذ عبر أكثر من منبر بطريقة تؤكد 
اإلعداد المسبق لها.. حيث يالحظ أن المواقع االخبارية التابعة 
لالخوان ومراسليهم كانوا قد أعدوا كتاباتهم وتقاريرهم 

عقب جريمة االعتداء على مجمع وزارة الدفاع.
هذه الحقائق تجعل تنظيم االخ��وان المسلمين في اليمن 
تحت المجهر وترجيح تورطهم في جريمة مجمع وزارة 
الدفاع لتعيد الى الذاكرة هذه الوقائع نفس االساليب التي 
اتبعها االخ��وان عند تنفيذهم جريمة مسجد دار الرئاسة 
ومحاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في جمعة 
رجب الموافق 3 يونيو 2011م.. حيث ان العملية متشابهة 
الى حد بعيد، وال يفوتنا االشارة هنا الى أن من ال يحترم قداسة 
بيوت الله لن يردعه وازع ديني من ارتكاب مذبحة بحق اطباء 
وصحيين ومرضى في مستشفى العرضي.. وه��ذا ما يجعل 
اصابع االتهام توجه لالخوان وعلي محسن االحمر في ارتكاب 
جريمة مجمع وزارة الدفاع ومحاولة استهداف حياة رئيس 

الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي.

محمد الحاج سالم

كان يوم الخميس الماضي الخامس من ديسمبر 2013م يومًا داميًا   
شهدت فيه اليمن أبشع هجوم إرهابي استهدف مجمع وزارة الدفاع 
بانقالب  أشبه  كان  االعتداء  .. هذا  فائقة  بعناية  له  أن خطط  بعد  اليمنية 
الخبر  اليمني عند سماع هذا  أوساط شعبنا  بين  كبيرة  فاجعة  دموي مثل 
الفاجعة , وسماعهم الرتفاع أعداد الضحايا للهجوم والتي تراوحت أكثر من 
مآتي قتيل وجريح من أفراد وصف ضباط وضباط قواتنا المسلحة والطاقم 

الطبي ونزالء المستشفى العسكري في قلب العاصمة صنعاء .
تهدد األمن الداخلي 

والنسيج االجتماعي
 للشعب اليمني


