
معاذ الجنيد

املحويت/ سبأ
ــت  ــة املحوي ــل محافظ ــح وكي افتت
ــف  عاط ــم  عبدالكري ــن  األم ــؤون  لش
ــكيلية والصور  ــوم التش ــاً للرس معرض
ــم العدوان  ــول جرائ ــة ح الفوتوغرافي
ــاع  ــه القط ــي نظم ــعودي األمريك الس
الطالبي بمدرستي السالم والخنساء 
ــبام  ش ــة  بمديري ــر  األهج ــة  برصح

كوكبان.
ــور  ص ــىل  ع ــرض  املع ــوى  واحت
ــكيلية عن جرائم العدوان  ــوم تش ورس

ــع  ــال وارتكاب أبش ــتهدافه لألطف واس
املجازر بحق أبناء الشعب اليمني.

ــر مكتب  ــل من مدي ــتمع الوكي واس
ــة عبد الله  ــم باملديري ــة والتعلي الرتبي
ــمي ومديري املدرستني إىل رشح  القاس
ــتمل  ــرض الذي يش ــات املع ــن مكون ع
ــة عن  ــور الفوتوغرافي ــدد الص ــىل ع ع
الجرائم البشعة التي إرتكبها العدوان 
ــكيلية عن اآلثار  ــوم ولوحات تش ورس

النفسية لألطفال جراء العدوان .

معرض تشكيلي عن جرائم العدوان بمديرية شبام كوكبانمعرض تشكيلي عن جرائم العدوان بمديرية شبام كوكبان
البيضاء / محمد املشخر

ضبطت لجنة الرقابه والتنفيش عىل املنشآت الطبية 
والصيدالنية بمحافظة البيضاء مخالفات يف 27  منشأة 

طبية صحية وصيدالنية مخالفه يف مدينة البيضاء ..
ــكان  ــة العامة والس ــب الصح ــر عام مكت ــار مدي وأش
ــد ادريس  خالل  ــاء الدكتور فؤاد محم بمحافظة البيض
اجتماع عقد بمكتب الصحة العامة والسكان باملحافظة 
ــات املالية  ــات والغرام ــذ العقوب ــراءات تنفي ــة اج ملناقش
ــآت  عىل املخالفني والبالغ عددهم (27) من مالكي املنش
ــي نفذها  ــاء الت ــة البيض ــة يف مدين ــة والصيدالني الطبي
ــية  ــالل الحمالت التفتيش ــة باملحافظة خ ــب الصح مكت

ــآت الطبية والصيدالنية وضواحيها,  الدورية عىل املنش
ــزول  ــة الن ــن حمل ــدف م ــس أن اله ــور ادري ــال الدكت وق
امليداني إىل املنشآت الصحية يف مدينة البيضاء االطالع 
ــا بالقوانني  ــدى التزامه ــا ملعرفة م ــري العمل فيه ــىل س ع
ــان  ــة التي وضعت بش ــذا للخط ــا وتنفي ــة لعمله املنظم
ــات الطبية  ــش الدوري والعمل الرقابي عىل املنش التفتي
ــي للمواطنني والتأكد  ــم األمن الدوائ ــة التي ته باملحافظ
من التزامها باشرتاطات أسس التخزين والتوزيع الجيد 
ــب الصحة  ــدة من مكت ــازن املعتم ــة واملخ يف  الصيدالني
ــني الطبية  ــا باللوائح والقوان ــدى التزامه ــة وم باملحافظ

والصيدالنية .

ضبط   ضبط   ٢٧٢٧ منشاة صحية وصيدالنية مخالفة يف البيضاء منشاة صحية وصيدالنية مخالفة يف البيضاء
صنعاء / سبأ

ــري  ــر الرتبية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي أمس بصنعاء س تفقد وزي
العمل بالقناة التعليمية.

ــاة مصطفى  ــم من مدير القن ــر الرتبية والتعلي ــتمع وزي ــالل الزيارة اس وخ
ــاة  القن ــات  ــام ومكون أقس ــول  ــيل ح ــی رشح تفصي إل ــني  ــي واملختص املرون

وتجهيزاتها الفنية وكذا مستوى األداء وسري العمل بالقناة.
ــب واملجتمع  ــدی الطال ــتوى الوعي ل ــاة يف رفع مس ــة دور القن ــد أهمي وأك

بأهمية التعليم بإعتباره ركيزة نهضة الشعوب وتطور البلدان.
ــة  ــة والتدريبي ــا التعليمي ــا وبرامجه ــاء بمواده ــة اإلرتق ــی أهمي ــار إل وأش
ــالة  ــا االعالم واالتصال بما يخدم رس ــادية لضمان توظيف تكنولوجي واإلرش

القناة النبيلة ىف خدمة الوطن والعملية التعليمية.
ونوه وزير الرتبية والتعليم بجهود القائمني علی القناة وصمودهم يف تأدية 
واجبهم رغم الظروف االستثنائية الصعبة التي تعيشها بالدنا جراء استمرار 
ــدوان وحصاره الجائر، الفتا إلی أهمية تذليل كافة الصعاب واملعوقات بما  الع

يمكن القناة من القيام بدورها ىف خدمه املجتمع.

ــكني يف جزيرة  ــى س ــل يف مبن ــق هائ ــع حري اندل
النخلة االصطناعية بمنطقة "جمريا" يف  دبي مساء 

االثنني 12 ديسمرب.
ــاوس  البنته ــقق  ش ــد  أح يف  ــريان  الن ــتعلت  واش
ــيانا" يف حوايل الساعة العارشة  الفاخرة بمبنى "أوش
ــيل، وفقا ملا  ــني بالتوقيت املح ــاء االثن ــف مس والنص
ــهود  ــة "7Days" اإلماراتية، وقد قام ش ذكرته صحيف
ــق عن بعد  ــور وفيديوهات للحري ــاط ص عيان بالتق

بضعة كيلومرتات من املبنى.
ــب اإلعالمي لحكومة  ــدة تعود للمكت ووفقا لتغري
ــجل أية  ــى ولم تس ــالء املبن ــرت، تم إخ ــي عىل توي دب
إصابات، فيما تقوم سيارات اإلطفاء بإخماد الحريق.
ــلة من  ــيانا بعد سلس ــى أوش ــق مبن ــي حري ويأت
ــقق الفخمة يف  ــت الش ــرى التي طاول ــق األخ الحرائ
ــع أنحاء اإلمارة من  ــحاب أخرى يف جمي ناطحات س
بينها منطقة الديرة ومنطقة دبي مارينا يف هذا العام.

/ حسن رشف الدين
ــي تنفذها أمانة العاصمة 12/12  ــنوية الت بالتزامن مع حملة النظافة الس
ــجن هربة  ــة ونظافة ملرافق س ــة حملة صيان ــجني الوطني ــة الس نفذت مؤسس
ــة بأمانة  ــة للصيان ــة واإلدارة العام ــن العاصم ــع أم ــاون م ــي بالتع االحتياط

العاصمة.
ــد: إن الحملة تأتي  ــجني الوطنية فضل عبي ــة الس وقال مدير عام مؤسس
ــجون االحتياطية  ــة يف الس ــياق الحمالت والربامج التي تنفذها املؤسس يف س
ــنوية التي تنفذها أمانة  ــجون األخرى وبالتزامن مع حملة النظافة الس والس

العاصمة 12/12.
ــاط  ــة بأهمية النظافة يف أوس ــة الحملة لخلق توعي ــد إىل أهمي ــار عبي وأش
ــالل إيجاد بيئة  ــم وتفاديا لألمراض من خ ــها عىل صحته ــجناء وانعكاس الس

سليمة وصحية.
ــاريع باملؤسسة منصور الرصحة بأهمية  من جانبه نوه مدير الربامج واملش
الحملة والتي تساهم يف الوقوف إىل جانب مؤسسات الدولة الخدمية العاملة 

لصالح السجناء.
ــتقوم دائما بدورها الفعال  ــجني الوطنية س ــة الس وأكد الرصحة أن مؤسس

من أجل الحفاظ عىل كون هذا  فردا فاعال يف املجتمع.
ــة العقيد احمد  ــة العاصم ــل واالصالح بأمان ــر فرع التأهي ــدوره ثمن مدي ب
ــجني املجتمعي تجاه السجون والسجناء واالهتمام  مذكور دور مؤسسة الس

بقضاياهم داخل السجون وكذا بأرسهم خارج السجون.

وزير الرتبية يتفقد سري العمل بالقناة التعليميةوزير الرتبية يتفقد سري العمل بالقناة التعليمية

ديب يف  ـــم  ـــخ ف ســـكـــنـــي  مـــبـــنـــى  يف  هــــائــــل  حــــريــــق  ديبانـــــــــدالع  يف  ـــم  ـــخ ف ســـكـــنـــي  مـــبـــنـــى  يف  هــــائــــل  حــــريــــق  انـــــــــدالع 

حملة نظافة وصيانة ملرافق سجن  هربة حملة نظافة وصيانة ملرافق سجن  هربة 
االحتياطي بأمانة العاصمةاالحتياطي بأمانة العاصمة

لقطات سريعة
 نشاط الوزراء الميداني يبشر ببداية جيدة • 

للحكومة. 
 تلمس أحوال المواطنين من قبل الحكومة • 

مهم جدا .
القرارات •  تكون  أن  الحكومة  على  نتمنى   

والتعيينات مدروسة للضرورة .

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحريرALTHAWRAHالثــــورة

m.almansoor2016@gmail.com

عيل أحمد جاحز

يوميات الثورة

عن .. مظلة الفساد
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السلطة ليست مغنما بأي حال ، وتولي المسؤولية ليست نزهة السلطة ليست مغنما بأي حال ، وتولي المسؤولية ليست نزهة 
بأي حال ، والنجاح في موقع المسؤولية مجرد أداء واجب وسيظل بأي حال ، والنجاح في موقع المسؤولية مجرد أداء واجب وسيظل 
مشوبا بالتقصير ، بينما الفشل في أداء الواجب يعتبر جريمة مشوبا بالتقصير ، بينما الفشل في أداء الواجب يعتبر جريمة 
وعارا ، اما النزاهة واالمانة فانها مبادئ جوهرية على المسؤول وعارا ، اما النزاهة واالمانة فانها مبادئ جوهرية على المسؤول 
االلتزام بها وليست فضال منه يشكر عليه ، بينما الفساد والسرقة االلتزام بها وليست فضال منه يشكر عليه ، بينما الفساد والسرقة 

والتفريط يعد جريمة جسيمة يحاسب عليها حسابا عسيرا .والتفريط يعد جريمة جسيمة يحاسب عليها حسابا عسيرا .
ومن هذا المنطلق، فإن الهرولة وراء المناصب صغيرة كانت أو ومن هذا المنطلق، فإن الهرولة وراء المناصب صغيرة كانت أو 
كبيرة، أمر مخيف ومقلق، فال يهرول الى المنصب ويصارع ألجل كبيرة، أمر مخيف ومقلق، فال يهرول الى المنصب ويصارع ألجل 
الحصول عليه اال طامعا في مكسب أو شخصا يشعر بالنقص الحصول عليه اال طامعا في مكسب أو شخصا يشعر بالنقص 
ويريد ان يكسب حضوة وجاه ، عدا من يمتلك مشروعا بداخله ويريد ان يكسب حضوة وجاه ، عدا من يمتلك مشروعا بداخله 
ويثق بإمكاناته و قدراته ويرى أن من واجبه ان يطرح نفسه لينفذ ويثق بإمكاناته و قدراته ويرى أن من واجبه ان يطرح نفسه لينفذ 
هذا المشروع في ذلك المجال أو تلك المؤسسة، وهو شخص قوي هذا المشروع في ذلك المجال أو تلك المؤسسة، وهو شخص قوي 
بما لديه في العادة وال يمكن أن يقدم نفسه برخص وحين يطرح بما لديه في العادة وال يمكن أن يقدم نفسه برخص وحين يطرح 
نفسه سيطرحها بقوة وثقة وسيطرح شروطه ومتطلبات نجاحه نفسه سيطرحها بقوة وثقة وسيطرح شروطه ومتطلبات نجاحه 

وسيفرض مشروعه وأفكاره بقوة .وسيفرض مشروعه وأفكاره بقوة .
إنما يأتي الفساد من غياب المشروع التصحيحي ، وحين يصبح إنما يأتي الفساد من غياب المشروع التصحيحي ، وحين يصبح 
المال العام والهيكل االداري والتنظيمي في متناول من هم ليسوا المال العام والهيكل االداري والتنظيمي في متناول من هم ليسوا 

مؤهلين ال اخالقيا وال قيميا وال معرفيا و ال من حيث الوعي أيضا.مؤهلين ال اخالقيا وال قيميا وال معرفيا و ال من حيث الوعي أيضا.
الفساد نوعان ، فساد مالي وفساد اداري ، والثاني أخطر من الفساد نوعان ، فساد مالي وفساد اداري ، والثاني أخطر من 
االول ، فالفساد المالي يمكن اكتشافه بمراجعة محاسبية سريعة االول ، فالفساد المالي يمكن اكتشافه بمراجعة محاسبية سريعة 
وجادة ، أما الفساد االداري فهو فساد مقنن أو اختيارات عشوائية وجادة ، أما الفساد االداري فهو فساد مقنن أو اختيارات عشوائية 
للكوادر والقيادات ، أو اجراءات وتعامالت مثبتة بالعرف والعادة للكوادر والقيادات ، أو اجراءات وتعامالت مثبتة بالعرف والعادة 
الشائعة ، وبالتالي يصعب تتبع هذا النوع و يصعب معالجته في الشائعة ، وبالتالي يصعب تتبع هذا النوع و يصعب معالجته في 

حال تم اكتشافه .حال تم اكتشافه .
عن  الشريف  النبوي  المولد  خطاب  في  القائد  السيد  عن حديث  الشريف  النبوي  المولد  خطاب  في  القائد  السيد  حديث 
الفساد والمفسدين وبراءته منهم ، فيها رسائل ودالالت عدة على الفساد والمفسدين وبراءته منهم ، فيها رسائل ودالالت عدة على 
ان المرحلة المقبلة لن تحتمل أن يستظل المفسدون تحت اي ان المرحلة المقبلة لن تحتمل أن يستظل المفسدون تحت اي 
، مهما كانت  ، مهما كانت عناوين أو شعارات أو أطراف أو مكونات أو جهات  عناوين أو شعارات أو أطراف أو مكونات أو جهات 
، وهي مرحلة استعادة المؤسسات  ، وهي مرحلة استعادة المؤسسات قوتها ومهما كانت قداستها  قوتها ومهما كانت قداستها 
عافيتها لتضطلع بدورها الجوهري في ضبط ايقاع الحياة العامة عافيتها لتضطلع بدورها الجوهري في ضبط ايقاع الحياة العامة 
اقتصاديا في المقام االول واداريا و سياسيا وأمنيا .. الخ ، وهي اقتصاديا في المقام االول واداريا و سياسيا وأمنيا .. الخ ، وهي 
غاية سامية ومقدسة يجب ان تبذل ألجلها جهود جبارة وتقدم غاية سامية ومقدسة يجب ان تبذل ألجلها جهود جبارة وتقدم 

تضحيات جسيمة .تضحيات جسيمة .
لم نكن نحبذ ان يضطر السيد القائد حفظه الله الى القول " لن لم نكن نحبذ ان يضطر السيد القائد حفظه الله الى القول " لن 
نكون مظلة للفاسدين " ، بل كان حريا بالمعنيين ان يوفروا عليه نكون مظلة للفاسدين " ، بل كان حريا بالمعنيين ان يوفروا عليه 
مثل هذا القول من خالل التحرك الجاد والعملي منذ شهور ، او من مثل هذا القول من خالل التحرك الجاد والعملي منذ شهور ، او من 
خالل برامج يجري تنفيذها وان على مراحل ، لكن كما يبدو أنه رآى خالل برامج يجري تنفيذها وان على مراحل ، لكن كما يبدو أنه رآى 
ما يستدعي ان يتدخل هو بنفسه ليتبرأ من الفساد والمفسدين ما يستدعي ان يتدخل هو بنفسه ليتبرأ من الفساد والمفسدين 

والمجرمين ايضا، بل ويقول " من أي جهة كانت ".والمجرمين ايضا، بل ويقول " من أي جهة كانت ".
الحكومة اآلن معنية بان نزعل المظلمة لتنكشف رؤوس الفساد ، الحكومة اآلن معنية بان نزعل المظلمة لتنكشف رؤوس الفساد ، 
و تنوب عن المكونات التي مثلت فيها ، وعليها ان تتحرك ولو بشكل و تنوب عن المكونات التي مثلت فيها ، وعليها ان تتحرك ولو بشكل 
تدريجي ومتأن في سبيل تنفيذ ما تعهدت به ولو كان متواضعا في تدريجي ومتأن في سبيل تنفيذ ما تعهدت به ولو كان متواضعا في 
سبيل االولويات التي شكلت من أجلها وعلى رأسها رفع معاناة سبيل االولويات التي شكلت من أجلها وعلى رأسها رفع معاناة 
الناس جراء العدوان والحصار ، وبشتى الطرق واالمكانات وهي الناس جراء العدوان والحصار ، وبشتى الطرق واالمكانات وهي 
كثيرة ، ولعل أهم تلك الطرق تفعيل أجهزة الرقابة التابعة للدولة كثيرة ، ولعل أهم تلك الطرق تفعيل أجهزة الرقابة التابعة للدولة 
لتقوم بمهمتها في استئصال الفساد وتوفير ما يضيع من أموال لتقوم بمهمتها في استئصال الفساد وتوفير ما يضيع من أموال 

بسبب الفساد سواء كان فسادا ماليا مباشرا أو إداريا خفيا .بسبب الفساد سواء كان فسادا ماليا مباشرا أو إداريا خفيا .
ولعل من أهم صور الفساد التفريط ، التفريط بااليرادات التهاون ولعل من أهم صور الفساد التفريط ، التفريط بااليرادات التهاون 
السيئ  التعامل   ، الموارد  تحصيل  في  التقصير  موارد  خلق  السيئ في  التعامل   ، الموارد  تحصيل  في  التقصير  موارد  خلق  في 
تخريبها  في  والتسبب  عليها  والتضييق  الموارد  مع  تخريبها والخاطئ  في  والتسبب  عليها  والتضييق  الموارد  مع  والخاطئ 
وتدميرها ، اتخاذ خطوات واجراءات غير محسوبة تضر باالقتصاد وتدميرها ، اتخاذ خطوات واجراءات غير محسوبة تضر باالقتصاد 
، اغالق قطاعات اقتصادية حيوية أو تجفيفها الغراض انفعالية او ، اغالق قطاعات اقتصادية حيوية أو تجفيفها الغراض انفعالية او 
التعاطي بدون مسؤولية وال وعي وال دراسة مع مشاريع ايرادية التعاطي بدون مسؤولية وال وعي وال دراسة مع مشاريع ايرادية 

جوهرية مما يؤدي الى خسارتها وفقدانها .جوهرية مما يؤدي الى خسارتها وفقدانها .
كل ذلك وأكثر يستدعي بصيرة وحكمة ودراية من قبل الكوادر كل ذلك وأكثر يستدعي بصيرة وحكمة ودراية من قبل الكوادر 
التي يتم اختيارها إلدارة المؤسسات ، ومن غير المنطقي ان يأتي التي يتم اختيارها إلدارة المؤسسات ، ومن غير المنطقي ان يأتي 
من يقول ان كان هناك من يفعل كذا وكذا ، وكان السابقون يعينون من يقول ان كان هناك من يفعل كذا وكذا ، وكان السابقون يعينون 
كوادر غبية وتعلمت ، وكان السابقون يعبثون والدولة ماشية ، هذا كوادر غبية وتعلمت ، وكان السابقون يعبثون والدولة ماشية ، هذا 
ليس تبريرا ، بل انه مؤشر على ان هناك توجها لوراثة السابقين ليس تبريرا ، بل انه مؤشر على ان هناك توجها لوراثة السابقين 

وليس للتغيير والتصحيح .وليس للتغيير والتصحيح .
ونسأل الله اللطف والسالمة والتوفيق للجميع ..ونسأل الله اللطف والسالمة والتوفيق للجميع ..

مشهدمشهد

نـبـض

من أنتم؟

لم تتمَن السماء يوماً أن تحل محل األرض لم تتمَن السماء يوماً أن تحل محل األرض 
تلك  احتضان  شرف  لها  ليكون  اليوم..  تلك إال  احتضان  شرف  لها  ليكون  اليوم..  إال 
السيول البشرية البهية..غير أنها األخرى قد السيول البشرية البهية..غير أنها األخرى قد 
امتألت بأرواح الشهداء األبرار.. وباهى الله من امتألت بأرواح الشهداء األبرار.. وباهى الله من 
في السماء بمن في األرض.. وقذف عليهم من في السماء بمن في األرض.. وقذف عليهم من 

لدنه هيبًة ووقاراً.لدنه هيبًة ووقاراً.
و قد غبطت السحب األشجار.. وزاحم القمر و قد غبطت السحب األشجار.. وزاحم القمر 

الشمس وتمنى لو يطلع في النهار..الشمس وتمنى لو يطلع في النهار..
لو لم يكن في التاريخ غير هذا اليوم لكفى.. لو لم يكن في التاريخ غير هذا اليوم لكفى.. 

فكيف إن لم يكن التاريخ يوماً بغيرنا اعترَف.فكيف إن لم يكن التاريخ يوماً بغيرنا اعترَف.
فمن أنتم؟؟فمن أنتم؟؟

اليوم..حضر سام وحضرت بلقيس وعانق اليوم..حضر سام وحضرت بلقيس وعانق 
تاريخ األمجاد تاريخ األجداد.. وهبت نسائم تاريخ األمجاد تاريخ األجداد.. وهبت نسائم 

النصر من كل حدٍب وصوٍب وواد..النصر من كل حدٍب وصوٍب وواد..
فمن أنتم؟؟فمن أنتم؟؟

لها  وبحاراً  أنهاراً  الكرامة  تفّجرت  لها اليوم..   وبحاراً  أنهاراً  الكرامة  تفّجرت  اليوم..  

غضٌب وموجها هّدار..غضٌب وموجها هّدار..
فمن أنتم؟؟فمن أنتم؟؟

األمة  فلتحيا  حرية..  نتنفس  إنّا  األمة اليوم..  فلتحيا  حرية..  نتنفس  إنّا  اليوم.. 
اليمنية..اليمنية..

فمن أنتم؟؟فمن أنتم؟؟
اليوم.. أعدنا حضارة اإلنسان.. في زمن اآللة اليوم.. أعدنا حضارة اإلنسان.. في زمن اآللة 

وال إنسان؛ فمن أنتم؟وال إنسان؛ فمن أنتم؟
وعّمت  والحضر..  الريف  وعّمت اليوم..حضر  والحضر..  الريف  اليوم..حضر 

الفرحة.. وعلِت البسمة.. وارتقى قدر البشر..الفرحة.. وعلِت البسمة.. وارتقى قدر البشر..
فمن أنتم؟؟فمن أنتم؟؟

فهل  الله..  إرادة  من  الشعب  إرادة  فهل اليوم..  الله..  إرادة  من  الشعب  إرادة  اليوم.. 
تهزم جبهة يقاتل فيها الله!تهزم جبهة يقاتل فيها الله!

فمن أنتم؟؟فمن أنتم؟؟
دمرتم البنية التحتية.. وما نلتم من البنية دمرتم البنية التحتية.. وما نلتم من البنية 

الوطنية واإليمانية..ستسحقكم..الوطنية واإليمانية..ستسحقكم..
اليوم.. سيكون اليوم العالمي للوطنية.. ولن اليوم.. سيكون اليوم العالمي للوطنية.. ولن 

راية عربية وال غربية..  اليمن  راية  راية عربية وال غربية.. تعلو فوق  اليمن  راية  تعلو فوق 
ألن من ينصر دينه فحرٌي به أن يكون حامي ألن من ينصر دينه فحرٌي به أن يكون حامي 

الحمى لوطنه..الحمى لوطنه..
فمن أنتم؟؟فمن أنتم؟؟

بنفسه..  كتابه  بحفظ  الله  تعهد  بنفسه.. اليوم..  كتابه  بحفظ  الله  تعهد  اليوم.. 
رايته  وإعالء  دينه  حفظ  للمؤمنين  رايته وأوكّل  وإعالء  دينه  حفظ  للمؤمنين  وأوكّل 

بعونه..بعونه..
يحتفي  لن  األجيال  تعاقبت  مهما  يحتفي اليوم..  لن  األجيال  تعاقبت  مهما  اليوم.. 

بالمختار وينصر دينه كما األنصار..بالمختار وينصر دينه كما األنصار..
فمن أنتم؟؟فمن أنتم؟؟

اليوم.. إن لم يكن هذا نصراً،فماذا يكون؟ يا اليوم.. إن لم يكن هذا نصراً،فماذا يكون؟ يا 
حفنًة من التوحش والجنون!حفنًة من التوحش والجنون!

فمن أنتم؟؟فمن أنتم؟؟
ونقول  القدر..  ويتبعنا  نمضي  ونقول اليوم..  القدر..  ويتبعنا  نمضي  اليوم.. 

له:كُن_يأتِمر..له:كُن_يأتِمر..
فمن أنتم؟؟فمن أنتم؟؟ د. أسماء الشهاري

يون ) ...... ...... ( ُمحمدِّ

هتفوا المصطفى  باسِم  محمديون 
تِقُف أو   ، الحرُب  تستمرُّ  ُهم  همَّ ما 

قوَِّتهم سرُّ  طه  محمديون 
لو زُلِزَل الكوُن ما اهتزوا وال وجفوا

لتصرفهم فيهم  الِعدا  حروُب  صُّبت 
عن نهج طه ، فخاضوها وما انصرفوا

لو جيشوا ِضعَف من في األرض الحتفَلت
عصفوا من  كلُّ  وتهاوى   ، قلوُبنا 

طرٌف الورى  وطواغيُت  ألنُهم 
ونحُن والمصطفى في حربهم طرُف

ضاَق األعادي ، وشعبي فيَك ُمحتِفٌل
أِنُف  ، شامٌخ   ، كريٌم   ، عزيٌز   ، ُحرٌّ 

سُيغرقُهم العاتي  طوفانَك  البحُر 
تلتِقُف للُمحتلِّ  فيَك  وأرُضنا 

تحالفُُهم طه  يا  عنَك  ُيثِننا  لم 
أسف وال  حزٌن  شعبنا  اعترى  وما 

وهل نحُن  الكراُر  حيدرَُك  فنحُن 
ويرتجُف حرٍب  من  علِيَُّك  يخشى 

شامِخًة جاءتَك  حمزٌة  قلوبنا 
النجُف بأُسنا   ، كربالٌء  صدورنا 

اشتعلت حبَك  في  أنجٌم  جراُحنا 
الُعلى كَِسُف رؤوسنا من سماوات 

انسكبت باسمَك  صلواٌت  دماؤنا 
تَُحُف الورى  خير  يا  فيَك  أشالؤنا 

ُمبعثرٍة لذراٍت  حّولونا  لو 
والِنتَُف  ، الذراُت  باسمَك  لسّبحت 

ُيشغلنا عنَك  ُعذراً  الحرَب  نَر  ولم 
إذ ُيشغل الناَس عنَك الِسلُم ، والترَُف

زمٍن من  األحرار  أنصارَك  فنحُن 
النُطَُف أصالِبِه  في  بحبَك  جرَت 

دمنا في  هاجرَت   ( (يثرٌِب  كأنَّنا 
نغترُف منَك  وعشنا  فينا  وعشَت 

كم حاصروَك بذاَك الِشعِب وانكسروا
وحاصروَك بهذا الشعب وانجرفوا

ُمظلِّلٍة أشجاٍر  تحت  أسالفُنا 
والَخلَُف القوُم  ِنعَم   ، ُيبايعونك 

بيعتنا القصف  تحت  نعقُد  ونحُن 
فالقصُف ال ُيخضع األنصار إن وقفوا

من قاتلوا الشعب هذا قاتلوَك ، فهل
! وننكِسُف  طه  يا  خصومَك  ينجو 

!! قائدهم  أنَت  قوٍم  تركيع  يرجوَن 
.. الَخِرُف  العالَُم  متى سيعِقُل هذا 

غوايتها في  قريٌش  تمادت  لقد 
عرفوا للهدى  حاربونا  من  ليت  يا 

شرٍف من  فيَك  لقينا  ما  أدركوا  لو 
ارتشفوا أو  ذاقوا  لو  شموخَك  ومن 

واحترقوا الحب  بهذا  لنافسونا 
قُصفوا أنهم  ووّدوا   ، احترقنا  كما 

أسمعُهم كان  خيراً  الله  يعلم  لو 
واعتلفوا التظليَل  رضعوا  لكنهم 

خانوا الرسول وخانوا الله في دمنا
واستبدلوا مجدهم بالذل فانخسفوا

شرفاً عزًة  نوراً  للناس  ُبعثَت 
والشرُف العزُّ  ُيرجى  دونَك  فكيف 

واقعنا فاستبدلَت  بنهجَك  ِسرنا 
يختلُف المختار  مع  حاٍل  وكلُّ 

عمٌل ثورٌة  جهاٌد  فينا  هواَك 
ما اعتزَّ من فيَك يشدو وهو ُمعتكُِف

يحاربنا طه  يا  أنَت  مشروعنا 
وانحرفوا معناَك  حرَّفوا  من  عليَك 

ُمشوَّهًة ُبنياناً  الديَن  أظهروا  من 
ُجِرفوا بِه  هاٍر  ُجرٍُف  شفا  على 

اتَّسعت حولنا  قريٍش  مؤامراُت 
َم الوعُي عند الناس ، ال الكِتُف فُسمِّ

ولو  ، السالح  بتسليِم  طالبونا  كم 
ونفوا أقوالُهم  الستنكروا  يدرون 

وقُّوتنا طه  يا  أنَت  سالحنا 
نُِسفوا نزِعُه  في  لوا  أمَّ من  وكل 

متاِرُسنا واشتّدت  فيك  تمترست 
تقتِطُف الشرِّ  لرؤوس  وأصبحت 

ألويٌة منَك  هبَّت  الصواريخ  وفي 
تحتِرُف للتصنيع  نورَك  بفضِل 

موعدنا الله  فنصُر  فينا  دمت  ما 
ثُقفوا أينما  األعادي  أُذّل  وقد 

وأفئدٌة أرواٌح  فيَك  تعلّقت 
شغُف كلها  بالٌد  وناشدتَك 

ظمأٌ كلها  قلوٍب  غيُث  فأنَت 
صََدُف كلُه  كوٍن  لؤلؤ  وأنَت 

صلى عليك النفيُر العاُم وانطلقت
والنكَُف  ، الثأُر  فيها  أنَت  قبائٌل 

ومن الرسول  أنصاُر  محمديون 
ُوصِفوا قد  باألنصار  اليمانين  غير 

نكثوا ما  واإليمان  الدار  تبوأوا 
عهداً ، وال أّجلوا وعداً ، وال اختلفوا

وانطلقوا الله  برسول  تحرروا 
ُعرفوا حبِه  في   ، استمسكوا  بحبلِه 

محّبِتِه في  شيٍء  كلَّ  وأنفقوا 
نزَفوا  .. يعطونُه  ما  يبَق  لم  وحين 

محمدُهم خانوا  ما  محمديون 
 ، أرعدوا  كم  الحب  في 
عزفوا كم  الحرب  في 

على قُوى الظلم ثاروا ، قاوموا دوالً
وما استكانوا ، وما هانوا ، وال ضعفوا

إن واجهوا الكون كانوا فوق طاقتِه
زحفوا وإن   ، صدوا  إن  محمديون 

جبهتُنا الله  سبيل  في  محمٌد 
هدُف لنا  ما  طه  قُرآن  وغير 

عبرَت بالستيٌة  اليوم  صالتُنا 
تختطُف لألقماِر  المسافات  بَك 

ناصرنا الكون  إلُه  عليَك  صلى 
اتصفوا بالعزِة  من  اآلِل  والصفوِة 

مهما أوغلوا يف مهما أوغلوا يف • • 
عدوانهم نحن عدوانهم نحن 
صامدون جي صامدون جي 

بعد جيل بعد جيل 


