
بدر بن عقيل

ْين» «الدَّ
إذا قال المثل الشعبي:«الهّم 
ـــن، والــوجــع وجــع  ْي ـــدَّ هـــّم ال
العين».. فتلك حقيقة الغبار 
عليها، ألن الــديــون تفضي 
باإلنسان الحر إلى العبودية 
واالذالل وأن المدين يقف 
منتصبًا رافعًا الرأس، والدائن 

يخر راكعًا على ركبتيه. 
الدين هم وحمل ثقيل جدًا 
قال لقمان الحكيم: « نقلت 
الصخر، وحملت الحديد فلم 

أر شيئًا أثقل من الدين»..
«النيل»

ـــي الــمــرة  ـــه وف وال شـــك أن
الثانية وبعد أن شربت من 
مياه النيل ســوف اعــود إلى 
مصر ألستشف مــن جديد 
بعضًا من حكايات اجــدادي 
وأقول كما قال الشاعر الراحل 

ابراهيم الحضراني: 
يا ابنة النيل وأم العرب 
أنا في ساحك لم أغترب 

هذه الروعة مهما عظمت 
لست عنها ببعيد النسب 

هي مني، وأنا منها أنا 
فكالنا عربي.. عربي..

«دروب»
خير الدروب ما أدى بسالكه 

إلى حيث يقصد..
«قحط»

ليس القحط قحط السنين.. 
ولكن القحط أن اليكون في 

الرجال..رجال عظام..
«الزهد»

ــزهــد أّال  قــال الــزهــري: «ال
ــرك، وال  يغلب الـــحـــرام صــب

الحالل شكرك»..
«قوسان»

فــي مفكرة قلبي.. اسمك 
ــــذي أضــعــه بين  ــوحــيــد ال ال

قوسين..

عبدالله الصعفاني

إيزو حريق الدم..!!

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net
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المواطن الذي اليشحطه أبوه وأمه  
ــزل أو  تشحطه الحاجة إلــى دبــة دي

بترول..
Â  الحكومة وبمثابرة تستحق عليها شهادة 
اإليــزو في إحــراق دماء الشعب اليمني تجبر 
كل باحث عن بترول أو ديزل أن يكون " ذيب 
" وفــي التفاصيل عليه االستعانة بعيون 
صقر وأنف فأر ومراوغة ثعلب.. فضًال عن 
امتالك شبكة من القادرين على تقديم بعض 
الدعم اللوجستي .. والعاقبة للصابرين كمدًا 

وحسرة.
Â  بالمناسبة..كان الناس يفهمون الصبر 
بأنه حبس النفس عن الهوى طمعًا أن يكون 
الــثــواب عندالله "وجــزاهــم بما صبروا جّنة 
وحريرا " أما اليوم فقد صار الصبر الزمة من 
ــوازم عيش اليمنيين ليس اختيارًا ،وإنما  ل
الصبر بالقوة والصبر بضعف الحيلة والصبر 

كأهون الشّرين.
Â  والصبر على ديــزل معدوم يفضي إلى 
الصبر على مزرعة محترقة وعلى مضخة 
مياه صامتة.. والصبر على سيارة متوقفة 
وعلى طابور طويل أمام محطة ربما امتد إلى 
أيام والصبر على فتّوات وبلطجية يستبقون 
الناس من األمام بمؤخرات سياراتهم بالقوة 
أو بالتنسيق مع أصحاب محطات يتحايلون فال 
يبيعون من حصتهم في المشتقات النفطية 
إال اليسير ليأخذ الباقي طريقه إلى السوق 

السوداء.
Â  في مشاوير البحث عن البترول يلزمك أن 
ال تندب حظك العاثر وإنما تجري اتصاالت.. 
تستقبل تليفونات.. تسأل..تغمز .. توعد.. 
تبتسم ببالهة لهذا وتقطب جبينك لذاك.. 
وتصبر على الطابور الطويل وعلى عامل 
المحطة وهو يقول : خالص انتهى البترول 
خاصة إذا افتعل مع أصحابه شجارًا يعقبه 

إطالق نار في الهواء "للتمويه" والتخويف.
Â  وأنت تبحث عن المشتقات النفطية إما 
تكون ذيبًا .. مغامرًا وابــن ُعقبه وإال ليس 
أمامك غير طريقين..طريق القبول بحظك 
العاثر والمكوث في البيت أو الطريق إلى شارع 
خــوالن حيث فلوسك هــي الساتر المصفح 
تجاه ضربات حكومة تستحي إذا شعرت يومًا 

بالخجل .
Â  نحن في مواسم حريق الدم..ولذلك لزم 

التنويه والتتويه.

تابع العالم أمس بانبهار أعظم لوحة   
رسمها الشعب المصري وجسدها 
بتلك الملحمة الخالدة التي تجلت بالتبادل 
السلمي للسلطة وتسليم المستشار عدلي 
منصور الرئيس االنتقالي السلطة للرئيس 

المنتخب من الشعب المشير السيسي.
كانت المهمة جسيمة وتحملها قادة 
أثبتوا أنهم أكبر من التحديات واألهــواء 

وفوق كل غرائز حب التشبث بالسلطة..
لقد شاهد العالم قادة التغيير الحقيقيين 
في عالمنا العربي وهم يزفون لكل الشعوب 

انــتــصــارًا جــديــدًا للشعب المصري ليس فــي نجاح 
االنتخابات الرئاسية أو تنصيب الرئيس الفائز السيسي، 
وإنما في ذلك الوفاء بالوعد والعهد للشعب المصري 

أوًال والذي تم التأكيد عليه في خارطة الطريق..

حقًا.. انتصر الشعب المصري.. وصار 
على العالم أن يدرك أنه أمام قادة كبار 
يصنعون التاريخ ويعلمون العالم حقيقة 
التغيير ويسطرون ألجيال المستقبل 
مفخرة تتعلم منها شعوب األرض.. 
قـــادة أقــويــاء بمصداقيتهم واحــتــرام 
إرادة شعوبهم.. قــاده استطاعوا أن 
يفرضوا على العالم أن يتعامل معهم 
ومع شعوبهم ودولهم بثقة واحترام 

وحرص على تجاوز حدودهم..
تــحــيــة لــشــعــب مــصــر وزعــامــتــه 
الذين اسقطوا أكبر مؤامرة كانت تهدد أمتنا 
العربية واالسالمية.. وقضوا وإلى األبد على قوى 
اإلرهاب والتآمر واالنقالب من جماعة االخوان 

االرهابيين..

قادة التغيير

محمد أنعم

االستثمار الشخصي لألزمة

كل شــيء في البالد يتعرض للخراب والــدمــار..   
األمن واالستقرار.. االقتصاد الوطني.. المشاريع.. 

الطرق والمدارس.. النسيج االجتماعي.. و.. و.. الخ.
ووحــدهــم المقاولون لــألزمــات يشيدون القصور.. 
والعمارات ويراكمون األرصدة في الداخل والخارج.. 

مقاولون في ضرب الكهرباء وأنابيب النفط.. وقتل 
الجنود.. وقطع الطرق..

لقد أوقفوا كل االستثمارات في البالد عدا المستثمرين 
لحروب األزمة في اليمن، إنهم يزدادون بشكل جنوني.. 

وفرضوا قوانينهم بالقوة..

بالغ لوزير الداخلية

مواطنون   
أبــــلــــغــــوا 
وزارة الداخلية 
برسالة وعليها 
ـــــم  ـــــاؤه اســـــم
تهم  قيعا تو و
يـــــطـــــالـــــبـــــون 
وزيــر الداخلية 
بالتدخل لوقف 
أنشطة عناصر 
إرهــــابــــيــــة فــي 
منطقتهم في 

إب..
بلغت 

ُ
وتفيد معلومات أ

بها الصحيفة أن أولئك 
ــوا  ــقــل ــن اعــُت ــي ــواطــن ــم ال

ـــل  ــــــــن قـــب م
اإلرهــابــيــيــن 
ــــــــاك  وهــــــــن
مخاوف على 

حياتهم..
فهل داخل 
ـــــــــــــوزارة  ال
ــــــة  ــــــي ــــــل خ
ــــة  ــــي ــــاب إره
ـــــشـــــطـــــة  ن
إلـــــــــى هـــــذا 
 . لمستوى. ا
وهل الوزير 
قــــــادر عـــلـــى تــطــمــيــن 
المواطنين على سرية 

معلوماتهم..؟! معاناة وطن وشعب
يـــــــا عــــظــــيــــم الــــــــرجــــــــاء ســـــهـــــل لـــــنـــــا كـــــــل مـــطـــلـــب

ــاب ـــــل وســـــط مــحــن ــــح أوضــــــــاع شــعــبــي ذي دخ واصــــل
ــــحــــاضــــر مــــبــــهــــذل ومـــتـــعـــب ـــــي ال ــــة الــــشــــعــــب ف ــــال ح

ــــشــــعــــب واألمــــــــــــن قــــــد غــــاب ـــــغـــــال زاد فــــــــوق ال ال
ــهــب ــل ــــا نــــــــار ت ـــــقـــــت وضــــعــــن ــــة قــــــد أل مــــــن حــــكــــوم

مــــــا اصـــــلـــــحـــــوا وضــــعــــنــــا حـــــاكـــــم وال عــــضــــو نــــــواب
ــــــــــروة الــــشــــعــــب يــنــهــب ــــــن ث ـــــرب وذا م ـــــخ ذا ي

ثــــــــروة الـــشـــعـــب صــــــــارت «مـــلـــطـــشـــة» كـــــل نـــصـــاب
ـــــــن الــــــــثــــــــروة بــــمــــبــــنــــى ومــــكــــتــــب ــــــد م ــــــاي ـــــــل ق ك

ـــاب ـــب ـــال ــــن ب ــــي ــــــــــع صــــوال وأربـــــعـــــيـــــن عــــســــكــــري وأرب
ـــــاج يــســحــب ـــك إذا احـــــت ـــن ـــب ـــال ــــات ذي ب ــــســــاب ــــح وال

غــــيــــر ذي قــــــد مــــعــــه بــــالــــبــــيــــت خـــــزنـــــة ودوالب
ـــحـــب ــــي قــــيــــمــــة ال ــــق ــــــا ل ــــهــــذل م ــــب ــــــمــــــواطــــــن م وال

ــــــالب ــــــســــــوق ِط ــــه مــــــن ال ـــعـــضـــهـــم قــــــــوت جــــهــــال ب
ـــكـــهـــرب ـــــــتـــــــوا ب ــــل بـــــالـــــفـــــانـــــوس وان ــــي ــــل نــــســــمــــر ال

ــــاب ـــــــــا أمـــــشـــــي بــــدب ـــا وأن ـــك ـــي ـــون ـــم ـــشـــي ب ـــم ـــــــــت ت وأن
ــعــب ــل ــــبــــحــــر ي ال بــــكــــى ابـــــنـــــك تــــســــوقــــه ســـــاحـــــل ال

ـــاشـــي الـــعـــاب ـــكـــي مـــعـــه م ـــي رجـــعـــت أب ـــن وإن بـــكـــى اب
ـــــــن يـــذهـــب ـــــــى أي ـــفـــطـــهـــا إل ـــة وصــــــافــــــر ن ـــل ـــمـــســـي ال

ــــاب شـــعـــبـــنـــا ضــــــاق مـــنـــكـــم مـــــا دري وايــــــــش األســــب
إن تــــجــــنــــد مــــــــواطــــــــن مــــــــا صــــــرفــــــتــــــوا مــــرتــــب

وإن درســـــــنـــــــا حــــكــــومــــتــــنــــا مــــقــــســــم لــــــألحــــــزاب
ـــقـــذ شــــعــــب عـــــايـــــش مـــعـــذب ـــن ـــــــــرى مــــــن ســـي

ُ
يــــــا ت

الــــــــوفــــــــاق أهـــــلـــــكـــــونـــــا كــــلــــنــــا الـــــشـــــيـــــب والــــــشــــــاب
ــــه ومـــــذهـــــب ــــســــن ــــــــح» يــــحــــكــــمــــنــــا ب كـــــــــان «صــــــــال

ـــــهـــــا مـــــع حـــــــزب اإلرهــــــــاب ـــــدقـــــن وإن ـــا ال لــــيــــن جـــتـــن
ــــن جــــرب ــــق مــــــن حــــي ـــا ضــــــــاق مــــنــــهــــم ضــــي ـــن شـــعـــب

ــــــذاب ــــــــف ك ــــى أل ــــل ــــــــــد ع ــــــد زّي ــــــــذب ق ــــم ك ــــه ــــذب ك
ــــــــن رومــــــانــــــســــــي مــــقــــرطــــس مــعــلــب ديــــنــــهــــم دي

ــــضــــوا فـــــي الــــقــــبــــل ويــــقــــتــــلــــوا خـــــــــارج الــــبــــاب ــــوع ي

سجين يخيط فمه احتجاجًا على 
مماطلة الحاكم بالضالع

احتجاجًا على طول بقائه في السجن المركزي  
ــدون محاكمة  اقــدم نايف علي  بالضالع ب
مسعد  بخياطة شفتيه ، كما قام اخواه المسجونان 

معه ايضا باإلضراب عن الطعام لذات السبب.
وأفادت إدارة السجن أن المسجونين  وغيرهم 
مضت عليهم سنوات طويلة تجاوز بعضهم السبع 

سنوات والعشر بسبب بطء عمل  الحكام.
يذكر أن محكمة قعطبة والتي يتبعها سجناء 

مركزي الضالع مغلقة منذ نحو عام بمبرر عدم 
توفير الحماية األمنية، األمــر الــذي دفع سجناء 
للمطالبة بإعدامهم  بــدًال من مكوثهم سنوات 

بدون محاكمة.
يشار إلى أن العديد من سجناء مركزي الضالع 
ــى النائب الــعــام لحل  سبق وأن رفــعــوا شكوى إل
مشكلتهم للبت في قضاياهم ومساعدة المعسرين 

منهم إّال أنه لم يستجب احد لشكواهم.

كلمات الشاعر/ حيدر يحيى محمد سرحان


