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آه واحسرتاه
على زمن الغاب

ذاك الذي لم يكن يقتل االبن فيه أباه
ولم تكن الطائرات تبيد الماليين

. في طلعة واحدةْ
آه واحسرتاه

ينابيعه الحب، جفّت بنض على بلد
في صدور بنيه

ولم يبق فيها سوى بؤر
لروى حاقدة.
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محمد بوعزيزي الذي أحرق   
ــرارة  ــش نفسه فــأشــعــل ال
التونسية األولى ضد ما صار 
الناس في العالم العربي يصفونه 
عصر االستبداد.. هذا الشاب اعتبره 
بعض الشباب العربي الواقعين تحت 
الضغط ملهماً لهم.. لكن تعاطي 
تفتقر  ال  بطريقة  تــم  معظمهم 
للنكتة المجلجلة في بيت العزاء.. 
إما ألنها تمت خارج الضغط النفسي 
الكامل أو لمجرد التلويح السياسي 

من بعيد.
ــاول أكثر مــن شــاب مصري  ۹ ح
االنتحار بطريقة بدت معبرة عن «يا 
روح ما بعدك روح» أكثر من تعبيرها 
عن إرادة حقيقية في إسدال الستار 
على الحياة وهو ما يحرمه االسالم.
۹ أغرب شاب حاول االنتحار هو 
ــذي أعلن أنه  الــشــاب المصري ال
سيحرق نفسه لكنه ذهب وأشعل 
الجاز في مالبسه فعالً ولكن بعد 
أن طلب من صديقه أن يكون جاهزاً 
بالماء الكافي لسرعة إخماد الحريق..

۹ وفي اليمن نفى والد أحد الشباب 
أنه أحرق نفسه وأن كل الذي حدث 
هو حريق غير مقصود في إطار ما 
يحدث من حريق إما قضاًء وقدراً وإما 

بسبب اإلهمال..!
۹ أما أغرب وأطرف حكاية سمعتها 
فهي حكاية أحد الذين تلقوا حادثة 
حريق «بوعزيزي» وبقية المحاوالت 
ــذي اصطاد  ــك ال على طريقة ذل
ـــد.. حيث هجم على مقيل  االس
ــار يتحدث وهــو قائم عن أن  وص
محمد بوعزيزي احــرق نفسه في 
تونس وأن هناك من أحرق نفسه 
في الجزائر وهناك من أحرق نفسه 
في مصر.. وهناك من يستعد لحرق 

نفسه في باب اليمن.
۹ المهم أن صاحبنا هــذا أفسد 
طعم  نين  لمخز ا عة  مجمو على 
القات المعروف بسعره المرتفع في 
الشتاء.. وما كان من صاحب المقيل 
اال أن قال له: حسناً لقد سمعنا عن 

الذين أحرقوا أنفسهم أوحاولوا..
السؤال: متى تحرق نفسك أنت 
 . لمقيل. ا مواصلة  مــن  ونتمكن 
فبهت الرجل الذي اختار التحول الى 
إذاعة بث أخبار الحريق وكأنه صاحب 

«منظمة منتحرون بال حدود»!!

سخريات الحريق 
الملهم..!

عبداهللا الصعفاني

تعيين األخ هشام شرف وزيراً   
للصناعة والتجارة ، ثقة كبيرة 
نعتقد أنه أهل لها.. فهو من الشخصيات 
الوطنية النشطة التي سجلت حضوراً 
بــارزاً وحققت أداًء مميزاً في مختلف 

مواقع العمل التي شغلها..
والشــك أن المهمة الوطنية التي 
كلف بها تضعه أمــام تحد كبير من 
أجــل االنتصار للمواطن والتصدي 
للمتالعبين باألسعار الذين نغصوا 
معيشة الناس، وهي مهمة تتطلب 
انتشال أجهزة وزارة الصناعة ومكاتبها 
ــركــود وانــعــاش  مــن حــالــة ال
على  لمشلولة  ا بة  لرقا ا
ــكــي تــقــوم  األســــــواق ل
بواجبها في ضبط الغش 
ــالعــب  ــت الــتــجــاري وال
باألسعار واحتكار السلع 
القضايا  وغيرها من 
لتي  ا مية  ليو ا
ترتبط بحياة 
ــمــواطــن  ال

مباشرة..

يتواصل في عدد قادم

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين واألزهر ومفتي السعودية يحرمون ذلك:

أصحاب الفضيلة العلماء في بالدنا، في صمت وانتظار   
حتى تصل النيران إلى أبوابهم لكي يبصروا الناس 

بالحالل والحرام.. ويعيشوا في أبراج عاجية..
باألمس أفتى المفتي العام بالسعودية الشيخ عبدالعزيز آل 

الشيخ بتحريم قتل النفس حرقاً لالحتجاج..
وأكد أن قتل النفس بالحرق جريمة نكراء، ومصيبة عظمى 

اليجوز انتشارها بين المسلمين..
وذكرت صحيفة «الحياة» أن المفتي حرم قتل النفس حتى وإن 
كانت الظروف المعيشية صعبة.. داعياً المسلمين إلى الصبر 
واالحتساب بعد أن شهدت عدة دول عربية حوادث من هذا النوع.
م هذه الممارسة،  وانتقد المفتي السعودي من يطبل ويعظّ

معتبراً إياهم من ضعفاء اإليمان والنفوس..
 وبدورهم حرم علماء األزهر االنتحار حرقاً.. حيث قال المتحدث 
الرسمي باسم األزهــر محمد رفاعة الطهطاوي: «إن القاعدة 

الشرعية العامة تؤكد أن اإلسالم يحرم االنتحار تحريماً قطعياً 
ألي سبب كان وال يبيح لإلنسان أن يزهق روحه كتعبير عن ضيق 

أو احتجاج أو غضب»..

وأضاف: وفقاً لوكالة الشرق األوسط: «أن األزهر اليمكن أن 
يعلق على حاالت االشخاص الذين يقومون بحرق أنفسهم باعتبار 
أنه ربما يكون هؤالء في حالة من االضطراب العقلي أو الضيق 
النفسي اضطرهم إلى فعل ذلك وهم في غير كامل قواهم 

العقلية».
الجدير بالذكر أن الشيخ القرضاوي قد أكد أنه لم يفت بشأن 
الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه، وقال: (قلت 
إنني أتضرع إلى اهللا تعالى أن يغفر له ويتجاوز عن فعلته التي 
خالف فيها الشرع الذي ينهى عن قتل النفس.. كما قال تعالى: 

«وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيماً»).
ويبقى علماء حزب اإلصالح وغيرهم من المتطرفين يمجدون 
ويعظمون ما اقترفه ذلك الشاب التونسي، ويحرضون الشباب 

ليحذوا حذوه، في مخالفة صريحة للشريعة اإلسالمية..
اتقوا اهللا.. فماذا تركتم للشيطان؟!

مون إحراق النفس.. وعلماؤنا صامتون!! خطباء حزب «اإلصالح» يعظّ

مؤتمريو الساعة السليمانية!!

ـــواب    االنــتــخــابــات تــقــرع األب
ــة في  ــري ــم ــؤت وقــــيــــادات م

المحافظات والمديريات التزال 
تعيش «الساعة السليمانية»..

فيما قيادات المشترك تشن حمالت 
تحريض وتضليل ضدالديمقراطية 

ــالح الــــ«آر بــي جي»  وتــرفــع س
لتهديد الناخبين..  كما أن عناصر 
اإلرهاب والتخريب والتمرد تسرح 
وتمرح في المساجد والمدارس 

والمقايل أيضاً..!!
صح النوم.. لقد أذن المؤذن.. حي على 

االنتخابات!!

المشترك يتجه 
للريف؟!!

أحـــزاب الكهنة   
ت  بحمال م  تقو
ــــض  ــــري ــــح ت
في  كــبــيــرة  وتضليل 
الــقــرى والــمــديــريــات.. 
وتحاول استغالل جهل وأمية 
بعض الشباب لترمي بهم 
في محارقهم اإلجرامية.. 
بهدف تنفيذ مخططاتهم 
ف  تستهد لتي  ا ية  مر لتآ ا

الوحدة والديمقراطية..
هذا الهروب جاء بعد أن 
أعضائهم  قــنــاع  ا فشلت 
بالخروج الــى الــشــارع في 
ــز وعــدن  ــع الــعــاصــمــة وت
وغيرها.. ألنهم وجــدوا أن 
االنجرار معهم يعد تآمراً 
على الديمقراطية ومصادرة 

إلرادة الشعب.
المتوكل  أن  ويـــتـــردد 
هــو مــن نصح المشترك 
بــاالســتــفــادة مــن تجربة 
اإلمـــام أحمد الــذي حشد 
الغوغاء واستباح صنعاء 
وقضى على «المدسترين» 

عام ١٩٤٨م..!!

محافظة إب تكرم نجم الخليج
عماد زيد 

تــكــرم محافظة إب غــداً 
الثالثاء نجمها المبدع فؤاد عبدالواحد 
العديني الذي سطع بسماء الخليج 
ــى أرض  ــاد باللقب والــضــوء ال وع

الوطن.
وأوضــح وكيل محافظة إب الشيخ 
جبران الباشا أن المحافظة أكملت 
إعدادات وتجهيزات قيام المهرجان 
الفني بمسرح الصالة المغلقة ووفرت 

أحدث األجهزة.
وأشار الى أن عائدات تذاكر المهرجان 
ضى  مر لح  لصا يعها  ر هب  سيذ

السرطان.

انقذوا أبناء الصليف!!
مئات األسر من أبناء الصليف قطع مسئولون في   

هيئة المعادن والخصخصة أرزاقهم بدم بارد.. 
فمنذ سنوات والعبث والصفقات المشبوهة 

تدمر شركة الملح.. وتأكل لحوم ابنائها بوحشية.
مئات األسر كانت تعيش من خير الشركة التي يعمل 
فيها أبناء المنطقة.. اليوم أصبحوا يواجهون الموت 
جوعاً.. بعد أن تم رميهم الى رصيف البطالة لمضاعفة 
المشاكل أمام الحكومة. لقد كسب أبناء الصليف أحكاماً 

قضائية وقرارات صريحة من مجلس النواب وغير ذلك.. 
د نفعاً أو ترد حقاً من حقوقهم المسلوبة  ولكنها لمُ تجِ
في ظل الصمت المريب للمسئولين في وزارة الصناعة 

وهيئة المعادن..
استغاثة أمام فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر باسم مئات األسر من أبناء 
الصليف إلنقاذهم بإعادة الحياة لشركة الملح التي 

حياتهم مرتبطة بها..

من المسئول؟!
عاشها    لــتــي  ا لفاجعة  ا

أســرة  اليمنيون بموت 
كاملة تحت االنقاض في 
أمانة العاصمة.. تكشف أن الفساد 

هو المتسبب بتلك المأساة..
كــل دول العالم حرصت على 
أو مكاتب  للبلدية  إنشاء أجهزة 
لإلنشاءات.. تكون هي المسئولة 
عن إعطاء تراخيص بناء المنازل أو 

إزالة البناء..
وذلك ألن المواطنين اليدركون 
ــذي يتم  جميعاً أخطار البناء ال

بطرق عشوائية.

«االخوان».. مهندسو االنفصال
ــوان المسلمين» بحاجة الى    تاريخ «االخ

إعادة قراءة علمية.. لإلجابة على العديد من 
األسئلة الملحة، خصوصاً بعد 

أن كانوا سببا في مشكلة االنفصال 
في السودان الشقيق.

ــان «االخـــــوان» هم  فهل ك
مهندسو انفصال الوحدة بين 

مصر وسوريا؟
وهــل هم -أيــضــاً- وراء إثــارة 
التعصب والكراهية ضد االتراك.. 

خصوصاً وأنهم استعانوا 
نسيين  لفر ا و نجليز  ال با
ــر» الـــعـــرب من  ــري ــح ــت «ل
ــوا  ــم كــان ــه ــــــراك، ألن األت

يكسرون اللغة العربية.
ـــزداد الحاجة إلحاحاً  وت
للسؤال عن دور «االخوان» 
في الــدعــوات االنفصالية 
التي تستهدف الوحدة اليمنية.. 

فعالً البد أن تسقط األقنعة..

۹ مفتي االزهر۹ آل الشيخ۹ القرضاوي

دعوة محبة
نوجـِّهـَّا لكم يا مشترك هعود

دعوةْ محبـَّةْ قالها جمهور عريض
ال تدخلوا شعب اليمن في معترك

وال تجروه للمهالك والحضيض
يا مشترك فكر وبلِّغْ معشرك

تعاونْ مستفيض إنَّ اليمن تحتاج
بِركال تستمع يا مشترك من يد

مريض كلّ من عقله قوال تصد

هشام شرف.. مهمة 
ليست مستحيلة


