
صنعاء/سبأ
ــن  م ــون  وباحث ــون  أكاديمي ــذر  ح
ــية التي  خطر الحرب الفكرية والنفس
ــة الهوية  ــة لزعزع ــداء األم ــنها أع يش
ــت  تح ــة  املنطق ــعوب  لش ــة  اإليماني

مسمى الحرب الناعمة.
ــس  أم ــة  فكري ــدوة  ن يف  ــربوا  واعت
 " ــوان  بعن ــاء  صنع ــة  جامع ــا  نظمته
ــا وخطورتها"،  الحرب الناعمة أبعاده
ــاليبها وأنماطها أشد  هذه الحرب بأس
ــكرية الدائرة  ــن الحروب العس رضرا م
ضد بلدان يف املنطقة بما فيها العدوان 

الظالم عىل اليمن منذ سنوات.
وعرضت يف الندوة أربع أوراق عمل 
ــدة الثقافة القرآنية  من قبل رئيس وح
ــور أحمد  ــس الطل والدكت ــور قي الدكت
ــود األهنومي،  ــزان والباحثان حم الخ

وأحالم عبد الكايف.
ــرب  الح ــاط  أنم األوراق  ــت  وعرف

ــزو الفكري  ــا بني الغ ــة وتنوعه الناعم
ــينمائية  والس ــة  الدرامي ــني  واملضام
ــة  املنافي ــدات  واملعاه ــات  واالتفاقي
ــيم  التقس ــززات  ومع ــة  الرشيع ــروح  ل
ــرب الفضائيات  ــي وحديثا ع االجتماع

وأدوات التواصل االجتماعي.
ــتهداف  اس األوراق  ــربت  واعت
ــة  األم ــوز  ورم ــالمية  اإلس ــات  املقدس
ــة لثني األمة عن  ضمن الحرب الناعم
ــا ومصدر قوتها وكرامتها .. مبينة  دينه
ــة ويف مقدمتها  ــرب الناعم أهداف الح
ــالمية  ــالق املجتمعات اإلس ــري أخ تدم
ــويق  وتس ــعوبها  ش إرادة  ــع  وتطوي

األفكار القاتلة للهمة الجهادية.
وعددت بعض إفرازات تلك الحرب 
ــإلدارة  ــن اعرتاف ل ــر مؤخرا م ــا ظه وم
األمريكية أن "داعش" و"القاعدة" هي 
ــك التنظيمات  صناعة أمريكية وأن تل
ــي  األمريك ــس  الرئي ــات  سياس ــرة  ثم

ــط،  األوس ــرشق  ال يف  ــا  أوبام ــابق  الس
حسب اعرتاف ترامب.

ــة الحرب  ــت األوراق إىل عالق وتطرق
الناعمة بمفهوم قرن الشيطان وأن من 
ــن أبنائه اليوم كانت  يحاربون اليمن م
ــن  ــة املحذري ــم يف مقدم ــض نخبه بع
ــرشق  ال ــات  مخطط ــن  م ــني  واملنبه

األوسط الجديد والفوىض الخالقة.
وركزت األوراق عىل بعض الدعاوي 
ــوم عليها هذه الحرب  الفكرية التي تق
"كصناعة اإلذعان" و"اإلفساد وسيلة 

من سائل االستعباد" .
ــل عىل رضورة  ــددت أوراق العم وش
ــاإلدراك أوال  ــذه الحرب ب ــدي له التص
ــات التنوير  أننا يف حرب وقيام مؤسس
ــات بتنبيه العامة من  بما فيها الجامع
ــاليب  خطرها وتوصيف مظاهرها وأس
ــام بكتاب الله  ــا عرب االعتص مواجهته

وسنة رسوله عليه الصالة والسالم.

أكاديميون يحذرون من خطر الحرب الناعمة على الهوية ا�يمانية لليمنيينأكاديميون يحذرون من خطر الحرب الناعمة على الهوية ا�يمانية لليمنيين

صنعاء/سبأ
ــاع  ــاد قط ــاف واإلرش ــنت وزارة األوق دش
ــاء  بصنع ــس  أم ــم  الكري ــرآن  الق ــظ  تحفي
املسابقة الرمضانية للقرآن الكريم، يف رحاب 

القرآن للعام 1439 هجرية.
ــي  الت ــة  الرمضاني ــابقة  املس يف  ــارك  يش
تستمر شهرا كامال بالتعاون مع رشكتي يمن 
ــاركة من  ــاركا ومش ــل وتيليمن، 60 مش موباي

أمانة العاصمة ومختلف املحافظات.
ــر األوقاف  ــار نائب وزي ــني أش ويف التدش
ــابقة  املس أن  إىل  ــي  ناج ــؤاد  ف ــاد  واإلرش
يف  ــهم  ستس ــم  الكري ــرآن  للق ــة  الرمضاني
تشجيع تعليم وحفظ القرآن الكريم والسنة 
ــم ومبادئ الدين  ــة املطهرة وتعزيز قي النبوي

اإلسالمي الوسطي.
ــاد  ــاف واإلرش ــي وزارة األوق ــد أن تبن وأك
ــابقة يف ظل الظروف الصعبة التي  لهذه املس
تمر بها البالد جراء العدوان والحصار، يأتي 
ــرآن الكريم وتكريم  انطالقا من اإلهتمام بالق
ــني الذين  ــد الواقف ــق مقاص ــه وتحقي حفاظ

ــم للعلماء  ــالل أوقافه ــخاء من خ ــوا بس بذل
ــنة  بس ــال  وعم ــم،  الكري ــرآن  الق ــي  ومتعلم
الرسول األعظم محمد صىل الله عليه وسلم 
ــهر رمضان  ــم يف ش ــرآن الكري ــدارس الق يف ت
وتحفيزا لروح وهمم الشباب يف حفظ القرآن 

الكريم وتعليمه.
ــع إىل  ــي الجمي ــؤاد ناج ــيخ ف ــا الش ودع
ــه  قيم ــرس  وغ ــم  الكري ــرآن  بالق ــام  االهتم
ــئة،  الناش ــوس  نف يف  ــه  ومبادئ ــلوكياته  وس

ــادي والتوجيهي للقرآن  وتعزيز الدور اإلرش
الكريم والسنة النبوية يف حياة املجتمع.

ــل وزارة  ــرضه وكي ــذي ح ــني ال ويف التدش
 .. ــالم  الق ــن  عبدالرحم ــاد  واإلرش ــاف  األوق
ــىل لألوقاف  ــس األع ــام املجل ــني ع ــار أم أش
ــل وزارة األوقاف  ــيخ مقبل الكدهي ووكي الش
ــيخ صالح  لقطاع تحفيظ القرآن الكريم الش
ــتلهام دروس العزة  ــي إىل أهمية اس الخوالن
ــم وخاصة يف ظل  ــن القرآن الكري ــة م والكرام

ــا البالد جراء  ــاع الصعبة التي تمر به األوض
استمرار العدوان والحصار.

ــابقة  وأكدا الحرص عىل تنظيم هذه املس
ــباب  ــع الش ــم لدف ــرآن الكري ــة للق الرمضاني
ــده وفهم  ــرآن وتالوته وتجوي ــظ الق نحو حف
ــهر  ــة خالل ش ــه وخاص ــر آيات ــه وتدب معاني
رمضان املبارك الذي يضاعف الله تعاىل فيه 

الحسنات.
ــيخ الكدهي والشيخ الخوالني  ولفت الش
ــان املبارك، وما  ــهر رمض إىل القيم النبيلة لش
ــهر  ــم يف هذا الش ــرآن الكري ــالوة الق تمثله ت
ــروح باعتبار أن  ــمو بال الفضيل من رقي وس
ــهور وأفضلها  ــيد الش ــان املبارك هو س رمض
والذي أنزل فيه القرآن هدى ورحمة للعاملني.
ــدف إىل إحياء  ــابقة ته ــا أن املس وأوضح
ــلم  ــىل الله عليه وآله وس ــنة املصطفى ص س
ــهر رمضان  ــم يف ش ــرآن الكري ــس الق يف تدري
وإتقان تالوته وإيجاد روح التنافس يف حفظ 
ــاركني من  وتالوة كتاب الله عز وجل بني املش

مختلف املحافظات.

وزارة ا,وقاف تدشن المسابقة الرمضانية للقرآن الكريموزارة ا,وقاف تدشن المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم
صنعاء- سبأ

ــني واملغرر بهم ، وهم يف  ــزة األمن بصنعاء أمس، 15 من املخدوع ــت أجه  ضبط
طريقهم إىل محافظة مارب لاللتحاق بمعسكرات مرتزقة العدوان .

ــبأ أن عملية الضبط  وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية س
تمت يف إطار العمليات األمنية الواسعة للحفاظ عىل األمن واالستقرار.

ــار املصدر إىل أن األجهزة األمنية لن تألو جهدا يف القيام بدورها يف ضبط  وأش
الجريمة قبل وقوعها ، والقبض عىل من تسول له نفسه تعريض سالمة املجتمع 

والوطن للخطر، وتقديمه للعدالة لينال جزاءه الرادع .
وكانت األجهزة األمنية ضبطت أكرث من 60 مغررا به منذ مطلع الشهر الجاري.

  / محمد العزيزي 
ــبية األوىل  ــدورة التدريبية املحاس ــرتاث والتنمية الثقافية ال ــن صندوق ال دش

لنظم الحاسبات واملشرتيات واملخازن للمختصني يف إدارة الصندوق.
وأوضح األخ معاذ الشهابي املدير التنفيذي لصندوق الرتاث والتنمية الثقافية 
ــتاذ عبدالله  ــي بتوجيهات وزير الثقافة األس ــدورة التدريبية التي تأت ــذه ال أن ه
ــي الصندوق من  ــدوق تهدف إىل تمكني موظف ــيس رئيس مجلس إدارة الصن الكب
استخدام األنظمة املالية واملخزنية الحديثة لتسهيل عمليات الجرد والحسابات 

الختامية وإعداد التقارير السنوية لتقديمها للجهات الحكومية ذات العالقة.
ــتوفر الجهد والوقت وتضمن  ــدورة التدريبية يف هذا املجال س ــريا إىل أن ال مش

الدقة يف تنفيذ كافة األعمال واملهام املالية والحسابية للصندوق

  /خاص
ــة حول رفع  ــام يف دورة تدريبي ــدى ثالثة أي ــرشون صحفيا عىل م ــة وع ــارك خمس ش
ــأن التغريات املناخية ومستقبل الطاقة املتجددة يف اليمن نظمتها  الوعي املجتمعي بش
ــفافية بالتعاون مع مؤسسة فريدرش أيربت  ــة برنست لبحوث الرأي وتعزيز الش مؤسس

األملانية.
ــاء أمس  ــت أعمالها بصنعاء مس ــي اختتم ــرتة الدورة الت ــاركني خالل ف ــى املش وتلق
ــهدها املنطقة  ــارات جديدة يف التعامل مع قضايا التغريات املناخية البيئية التي تش مه

وبالدنا بشكل خاص.
ــة واملياه  ــة بقضايا البيئ ــة الخاص ــن البيانات العلمي ــري م ــدورة الكث ــتعرضت ال واس
ــتخدامها  ــذه البيانات واملعلومات واس ــة تحويل ه ــة املتجددة وكيفي ــتخدام الطاق واس
ــة الحفاظ عىل البيئة  ــة توعية املجتمع بأهمي ــاعد يف عملي ــواد صحفية علمية تس يف م
ــتعراض  ــطة اليومية املرضة بالبيئة، باإلضافة إىل اس والبحث عن البدائل املتاحة لألنش
ــة بالقضايا البيئية وحجم  ــاالت ومواد صحفية علمية وتقارير األمم املتحدة الخاص مق
الرضر الذي يهدد الكثري من املناطق ومنها الساحل اليمني بسبب ارتفاع منسوب املياه 

يف البحار نتيجة لالنحباس الحراري الناتج عن التلوث البيئي .
ــنت قد طالب املشاركني برضورة االهتمام  ــة برس وكان محمد الظاهري رئيس مؤسس

بالصحافة البيئية مؤكداً أهمية التخصص يف هذا املجال.
ــي اليمني يفتقر إىل صحفيني  ــري يف كلمته الرتحيبية إن الواقع الصحف وقال الظاه
ــص يف مجال الصحافة العلمية وبالذات  ــني يف مثل هذه املجاالت وإن التخص متخصص
ــال أمام الصحفي لتحقيق نجاحات متميزة  ــة البيئية بكل تفرعاتها يفتح املج الصحاف

يف مسريته الصحفية.

ضبط ضبط ١٥١٥ من المغرر بهم في صنعاء  من المغرر بهم في صنعاء 

تدريب موظفي صندوق التراث تدريب موظفي صندوق التراث 
حول ا,نظمة المالية الحديثة حول ا,نظمة المالية الحديثة 

تدريب تدريب ٢٥٢٥ صحفيا على طرق  صحفيا على طرق 
مناقشة التغيرات المناخيةمناقشة التغيرات المناخية
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نقل سفارة أمريكا إلى القدس العربية المحتلة عنوان 
لمرحلة انحطاط عربي وإسالمي غير مسبوق ، أسهم 
فيه ارتماء السعودية ودول خليجية أخرى في الحلف  
والمسلمين،   للعرب  المعادي  األمريكي  الصهيوني 
وخوضها مغامرات الحروب على اليمن وسورية والعراق 

والتآمر على إيران والشعب الفلسطيني  .
لم يكن ترامب وإدارته اليمينية الصهيونية المتطرفة 
ليتخذ قراره المشؤوم االعتراف بالقدس عاصمة للكيان 
النظام  بان  إدراكه  لوال   ، إليها  سفارته  ونقل  الصهيوني 
الرسمي العربي واإلسالمي يفتقد إلى الشرعية الشعبية  
األمريكية  لالمالءات  معظمه  في  وخاضع  خانع  وأنه 
األمريكية  الجريمة  إزاء  الفعل  ردود  وان   ، والغربية 
أقدس  في  واإلسالمية  العربية  الشعوب  تستهدف  التي 
مقدساتها أعني القدس الشريف  ، واستهدافها في أقدس 
اإلدانة  لن تتجاوز  الفلسطينية  القضية  قضاياها أعني 
اللفظية بال أية إجراءات عملية تهدد المصالح األمريكية ، 
وتعبر عن االرتباط العربي واإلسالمي بالقدس وفلسطين   

.
ومصر  السعودية  وقبول   تواطؤ  ترامب  ضمن  لقد 
المنافي  لقراره  واإلسالمية  العربية  الدول  ومعظم  
القضية  بشان  السالم  ومعاهدات  األمن  مجلس  لقرارات 
الفلسطينية،  فمضى لتنفيذ القرار االستعماري الجديد 
من  المشؤوم  البريطاني  بلفور  لوعد  تاليا  يعد  والذي 
الفلسطينية  القضية  على  والتبعات  الخطورة  حيث 

واألمة العربية واإلسالمية.
في األثناء تمضي السعودية بقيادة المغامر المتصهين 
محمد بن سلمان واألمارات والبحرين في أوسع عملية 
تطبيع وانفتاح وعالقات مع الكيان الصهيوني سياسية 
واقتصادية وأمنية وإعالمية مجانية نكاية بإيران حسب 

مزاعمهم الممجوجة والتافهة .
حسابات  خطأ  القادمة  والشهور  األيام  ستثبت 
ورهانات حكام السعودية والخليج على التقارب المشبوه 
مع العدو الصهيوني ،  واالنبطاح الذليل ألمريكا .. وأنهم 

سيكونون أكبر الخاسرين .
مواقف األمم المتحدة والدول الكبرى والغربية وروسيا 
والصين رافضة أو متحفظة على قرار ترامب نقل سفارته 
للقدس حتى اآلن  ،  لكن هذه المواقف ال تعني شيئا إذا 
مقدمتها  وفي  واإلسالمية  العربية  الشعوب  تتحرك  لم 
جبهة  في  اليوم  وحيدا  ليس  وهو  الفلسطيني  الشعب 

المقاومة للمشروع الصهيو أمريكي السعودي ،
وبوسع هذا المحور الممتد من إيران إلى سورية إلى 

لبنان والعراق واليمن أن يفعل الكثير .
مشروع  إفشال  في  نجح  وأن  سبق  المقاومة  محور 
الهيمنة االستعمارية األمريكية الصهيونية  في جنوب 
لبنان وغزة والعراق وسورية ، وتمكن من إسقاط الفتنة 
السعودي  األمريكي  الداعشي  والمشروع  الطائفية 

القطري التركي الصهيوني .
األمريكي  والعدوان  الشر  محور  مع  اليوم  المواجهة 
السعودي الصهيوني  مستمرة وعلى أشدها في سورية  
السعودي  الشر  لرأس  ببسالة  يتصدى  الذي  واليمن 
اإلماراتي والذي استطاع وللعام الرابع على التوالي  أن 
مواجهة  على  الشعوب  قدرة  على  الناصع  المثال  يقدم 
التحالفي  األمريكي   السعودي  والحصار   العدوان 

الهمجي  واالنتصار عليه . 
العربية  والشعوب  الفلسطيني  الشعب  وبدخول 
واإلسالمية الخليجية منها بالذات  طرفا في المواجهة 
مع أمريكا ومصالحها وأنظمة الخيانة والعار السعودية 
اإلماراتية البحرينية  يمكن إسقاط مشروع تهويد القدس 
النفوذ  إسقاط  فرص  وستتعزز  الفلسطينية،   والقضية 
واالحتالل  األمريكي الصهيوني للمنطقة  بال شك وال ريب 

وما النصر إالّ من عندالله .

محمد املنصور
يوميات الثورة

الشعب الفلسطيني ليس وحيدا الشعب الفلسطيني ليس وحيدا 
في مواجهة قرار ترامبفي مواجهة قرار ترامب

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

ــع املبارش للغاز  ــا رفعت عدد نقاط البي ــة اليمنية للغاز أنه ــت الرشك قال
ــة بيع يف مختلف أحياء  ــني يف أمانة العاصمة إىل 101 نقط ــزيل للمواطن املن

األمانة.
وأشارت الرشكة يف بيان تلقته (سبأ) إىل أن هذا اإلجراء يأتي استكماال 
ــكل كبري يف  ــاهمت بش ــا الرشكة مؤخرا والتي س ــي حققته ــات الت للنجاح

استقرار الوضع التمويني ملادة الغاز املنزيل يف السوق املحلية.
ــات كبرية من الغاز لتلبية  ــار البيان إىل أن الرشكة قامت بإنزال كمي وأش
احتياجات املستهلكني يف أمانة العاصمة، وذلك من خالل زيادة عدد نقاط 
ــت إىل 101 نقطة بيع مبارش يف أحياء  ــع املبارش للمواطنني والتي وصل البي

األمانة عرب الدينات بسعر 3000 ريال لألسطوانة.
ــع تخصيص 53 طرمبة  ــراء متزامن أيضا م ــت الرشكة أن هذا اإلج وبين
ــة إىل حصص  ــة إضاف ــط األمان ــالت يف محي ــل واملواص ــائل النق ــاز لوس غ
ــويق إىل 60 ألف  ــة تصل كمية التس ــن خمس محطات مركزي ــات م املديري
ــطوانة بحسب املخصصات اليومية لكل مديرية توزع عن طريق عقال  أس
ــات أمانة العاصمة من أربع  ــارات وكذا تموين جميع املطاعم يف مديري الح

محطات مركزية بشكل يومي وأسبوعي.

شركة الغاز تزيد نقاط البيع المباشر شركة الغاز تزيد نقاط البيع المباشر 
للمواطنين بأمانة العاصمة إلى للمواطنين بأمانة العاصمة إلى ١٠١١٠١ نقطة نقطة

ذمار/سبأ
ــديش وصنعاء  ــني املق ــو محافظات ذمار محمد حس ــح محافظ افتت
ــان باراس  ــالم وحرضموت لقم ــارق مصطفى س ــني قطينة وعدن ط حن
ــوقطري أمس بذمار  ــم الس ــقطرى هاش ــني أحمد غالب الرهوي وس وأب

معرضا تشكيليا يوثق جرائم العدوان.
ــم املعرض الذي نفذه طالب وطالبات عدد من املدارس واملكونات  يض
ــة تربز يف  ــمات فني ــكيلية ومجس ــة وأعماال تش ــات فني ــبابية لوح الش

ــي ارتكبها العدوان  ــق املجازر الت ــدوان والحصار ويوث ــا آثار الع مجمله
وحجم الدمار الذي طال البنى التحتية واملنشآت العامة والخاصة بما 
ــفيات واملدارس والجامعات واملعاهد والطرق  فيها دور العبادة واملستش

العامة.
ــاف املحافظون  ــة ذمار، ط ــور وكالء محافظ ــاح بحض ــالل االفتت وخ
ــبيل  ــيدين بالجهود التي تبذل يف س ــرض املختلفة .. مش ــة املع بأجنح
ــة الرشائح  ــام وتعريف كاف ــرأي الع ــدوان وإبرازها لل ــم الع ــق جرائ توثي

االجتماعية بحجم الدمار الذي خلفه العدوان يف مختلف القطاعات.
ــي بالعيد الوطني الـ 28  ــدوا أن إقامة هذا املعرض والوطن يحتف وأك
ــوب اليمنيني  ــة الوحدة يف قل ــة 22 مايو، يؤكد مكان ــة اليمني للجمهوري

باعتبارها نقطة الضوء الوحيدة يف الليل العربي املظلم.
ــباب  ــيد القيم الوطنية لدى النشء والش ودعا املحافظون إىل تجس
ــوا أداة فاعلة  ــاطهم والدفع بهم ليكون ــم الوالء واالنتماء أوس وتنمية قي

للحفاظ عىل املكتسبات الوطنية والدفاع عن الوطن.

ــار ــي ذم ــم الـــعـــدوان ف ــرائ ــارافــتــتــاح مــعــرض تشكيلي وفــنــي يــوثــق ج ــي ذم ــم الـــعـــدوان ف ــرائ افــتــتــاح مــعــرض تشكيلي وفــنــي يــوثــق ج

مشهدمشهد

شعرشعر

معاذ الجنيد
 َيه الُقدس  َيه الُقدس 

ا�ســمــى غــايــُتــنــا  ــحــقِّ  ال ظــهــوَر  �نَّ 
الُعظمى جبهُتنا  ا!نــســاِن  ــَة  ي ــرِّ وُح

انــتــخــاُبــنــا ـــاء  ج ـــــالُك  ا�ف دارت  إذا 
ُظلما ُملئت  إن  ا�رض  خــالُص  فنحُن 

تقودنا فتح:  ا;  عيُن  (الُقدس)  إلى 
ا ضمَّ وما   ( الحرام  البيت   ) من  ولكْن 

فلن ُينَصَر ( ا�قصى ) ولن ُيفِلَح الورى
ا ُأمَّ تُعْد  لم   .. ُمحتّلٌة   ( الُقرى   Pُأم  ) و 

     
@   @   @ 

ــون ) ِنــفــاُقــُهــْم ــادم ـــا ق يــضــجP بـــ( إنَّ
سهما أطلقوا  وال   ..  Vشبر قدموا  وما 

مدائن: قطعنا   .. ُقلنا  إذا  ــحــُن  ون
ــا جــمَّ ــظــمــٍة  ــأن ب وزلــزلــنــا   .. ــيــهــا  إل

وإننا  .. حتم:  (الُقدس)  انتصار  فنحُن 
مهما  .. طغت  مهما  !سرائيل  زواٌل 

      
@   @   @ 

جهالًة  منهم  ــــراُب  ا�ع يــهــزُأ  ــا  ــَن ِب
ا همَّ لها  ــنــا  رأت  ( أمــريــكــا   ) ــكــنَّ  ول

بعيدًة عنكم  (إسرائيل)  قيل  وكم 
ى ُحمَّ رأسها  في  الموت  شعاُر  وظــلَّ 

ربِّهم نور  عن  الُعمَي  بهادي  فلسَت 
ا ) الُصمَّ ُتْسِمُع  اْلَمْوَتى وال  و( ال ُتسِمُع 

آمــنــوا  بـــا;   .. ا;  ِخــــداع  أرادوا 
سنين: .. وبالطاغوت لم يكفروا يوما !!

و(صرخًة) رفض:  كان  ما  صوُتُهم  إذا 
ا سيبقى أنين: يرتضي الُظلَم ُمغتمَّ
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َة ) كم َحّجوا .. وطافوا بال ُهدًى لـ( مكَّ
ُدوا الَرْجما : .. وال َجسَّ فال أحسنوا حجَّ

جبهاتنا فــي  الــحــجَّ  نـــؤدي  ونــحــُن 
ا لمَّ  .. بها  ُطفنا   .. الفتُح  يحيُن  ا  ولمَّ

فلذاتنا من   ..  ( ا;  بيت   ) حــجــارُة 
َب ( ا�نصاُر ) عنها اشتكت ُيتما فإن ُغيِّ

احتاللها عند  الحياديين  ولسنا 
لنقبَل باستهداف ( كعبتنا) الَعصما !!

نعم ..  يا طغاة ا�رض .. نحُن زوالكم
تخوفكم من شعبنا .. لم يُكن وهما

ــّرٍة م أول   ) للبيت   ( دخــلــوا  كما 
َرغما أنفكم  عن  ا�نصاُر)   ) سيدخلُه 

.. عصُر المقاومة انقضى فُقل للِعدا 
وقد جاءُكم .. عصُر المواجهة ا�دمى

نصبُتم أمام ( البيت ) .. (ساعَة ) حتفكم
وها قد أتينا حسب ميقاتها .. ختما

تعلمونُه ــذي  ال الوعد  على  أتينا 
أوَمى ما  ُكلَّ تأجيلِه  في  وَتسعوَن 

دورًة داَر  إن   .. ــحــق  ال زمـــان  �نَّ 
أتى ُمهِلك: قوم: .. وُمسَتخِلَف: قوما !
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 Vون أَن ( الُقدَس ) أرض: ومسجد Pيُظن
ا!ثما يحمُل  الــذي   Pالظن هَو  وهــذا 

لديننا اختباٌر  ــى  ا�ول الِقبلُة  هَي 
ائتما مــن  صـــالَة  اُ�خـــرى  تقبُل  ــِه  ب

ه: Pتَنز الرسول  ــراُء  إس كــان  ومــا 
إليها .. ولكْن كي ُنحيَط ِبها علما

هَي (الُقدُس ) ديٌن وانِتماٌء وغايٌة
بها ُيخِرُج ا; المعاني من ا�سما 
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وِحزُبُه ربي  أنصاُر  التقى  إليها 
اِن ( إسرائيل ) حتى يغيض الَما يُدكَّ

زالزٌل قامت  ا�بطال   ( (غــزة  ومن 
نوما َبها  Pترق ظنوا  بمن  ُتطيُح 

سُنشِعُل من ( لبنان ) جبهَة حسمها
ونفتُح في ( الجوالن ) ِضدَّ الِعدا ( ِنهَما) 

فيا ( جيشنا السوري ) عاِنق زحوفنا
ويا ( حشدنا الشعبيَّ ) ِزد عزمنا عزما

عروقنا  ُمّدت  المجد  (عراُق)  إليِك 
الِسلما  يرفُض   Vثائر عربي:  دم: 

سِت ثورًة  ويا ثورة ( البحرين ) ُقدِّ
ا  َصمَّ صخرٍة  في  العزِّ  طريَق  َنَحتِّ 

سُتسقُط ( عّواميُة ) ا; من بغى 
سيقطفهم صدُر (القطيف ) الذي ُيرَمى 

فجُرنا  يبزُغ  ا�حرار   ( (مغرب  ومن 
ومن (تونس ) الخضراء نستقبل الُحلما 

(جزائرنا ) الُعظمى تنادت .. وإننا 
نرى الزحَف آٍت من ( جزائرنا ) الُعظمى

لئن صار فيِك الُذلP يا ( مصر) حاكم:
ُه ا�حراُر من جذعِه ا�عمى Pسيجتث
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إننا العروبة  قلب  يا  (فلسطين) 
لننضّما إلــيــِك  شرايين:  نعود 

التي ُمهمُتنا  (ا�قصى)  فُحرية 
ا َتمَّ  .. لُه  وقلنا  أوصانا  ا;  بها 


