
ــرب االقتصادية هي ورقة العدوان  الح
ــي المجرم  ــعودي األمريكي التحالف الس
ــن خاللها  ــه م ــد أن ــي يعتق ــرة  الت الخطي
ــا  ــوا م ــتطيعون أن يحقق ــه يس ومرتزقت
عجزوا عنه عسكريا وسياسيا وإعالميا 

واستخباراتيا ولقرابة األعوام األربعة.
ــوارد  م ــف  وتجفي ــك  البن ــل  نق ــرار  ق
ــة  الغالبي ذات  ــمالية  الش ــات  المحافظ
ــتمرار ضرب  ــكانية  وحصارها ، واس الس
ــر من  ــو آخ ــون تل ــة تريلي ــال بطباع الري
ــة ، وإصدار قرار  ــف والمرتزق قبل التحال
ــى تدهور  ــال أدت مجتمعة إل ــم الري تعوي
قيمة الريال واالرتفاع الجنوني لألسعار 
وإثقال كاهل المواطنين اليمنيين بأعباء 

كبيرة.
ــة التي أدى  ــية الصعب ــة المعيش الحال
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــا  إليه
ــخصة  مش ــت  بات ــي   التحالف ــي  اإلمارات
ــدة  المتح ــم  األم ــدى  ل ــة   ومعروف
ــات الدولية التي تطلق التحذير  والمنظم
دون  ــع  الوض ــورة  خط ــن  م ــر  اآلخ ــو  تل

نتيجة تذكر.
المالحظ أن اشتداد األزمة االقتصادية 
ــة جاء عقب  ــرب قيمة العملة الوطني وض
ــالل الحديدة رغم  ــل العدوان في احت فش

ــرية  ــكرية بش ــدرات عس ــن ق ــد م ــا حش م
ــة كان يعول عليها لتحقيق أهدافه  ومادي

المشبوهة وهو ما لم يتحقق.
ــرة  ــؤوليتها المباش األزمة يتحمل مس
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال
ــن  ــرعية الذي ــمى بالش ــا يس ــة م ومرتزق
ــدوان  الع ــدات  أجن ــذ  لتنفي ــون  يعمل
ــن دون أدنى  ــن والمواط ــة للوط التدميري
ــعب الذي يدعون الدفاع عنه  مراعاة للش

ضد من يسمونهم  باالنقالبيين.
ــمي:  الرس ــرك  التح ــوم  الي ــوب  مطل
ــاذ  اإلنق ــة  وحكوم ــي  السياس ــس  المجل
ــة  التجاري ــرف  والغ ــواب  الن ــس  ومجل
ــد من  ــي للح ــاز المصرف ــوك والجه والبن
ــة  ، كما ال بد  ــة االقتصادي ــات األزم تداعي
ــة  من حركة تنديد ورفض وطني  لسياس
ــها  ــع واإلبادة التي يمارس ــرب التجوي ح
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال
ومرتزقته في مارب وعدن والرياض الخ.

إعالميا البد  من تناول  تداعيات األزمة 
ــة المؤامرة  ــح وتعري ــة،  وفض االقتصادي
ــام اليمني لتفويت  االقتصادية للرأي الع
ــور  والطاب ــن  المزايدي ــى  عل ــة  الفرص
ــوا على االصطياد في  الخامس الذين دأب

الماء العكر.

ــط على  ــد الضغ ــب تصعي ــيا يج سياس
ــة العضوية  ــدة والدول دائم ــم المتح األم
ــادة  اإلب ــرب  ح ــؤولية  مس ــا  وتحميله
ــعب  الش ــا  له ــرض  ــي يتع الت ــة  الجماعي
ــر والعدوان  ــل تحالف الش ــي من قب اليمن

السعودي األمريكي.
ــو  ــعبي نح ــاع الش ــأن االندف ــك ب وال ش
ــع العدوان  ــة م ــات المواجه ــز جبه تعزي
السيما في الساحل الغربي سوف يؤدي 
ــال  ــأنها إفش ــة من ش ــج إيجابي ــى نتائ إل
ــم التي  ــار الظال ــع والحص ــة التجوي ورق

يراهن عليها تحالف العدوان.
ــر الصامد  ــعب اليمني الصاب رهان الش
ــام األول لتجاوز  ــي المق ــه ف ــو على الل ه
ــي   الوطن ــي  الوع ــى  إل ــة  إضاف ــة  األزم
ــه   علي ــت  فرض ــي  الت ــة  المعرك ــة  بطبيع
ويخوضها منذ البداية بإمكاناته الذاتية 

والتي أثبتت نجاحا كبيرا حتى اليوم.
  استمرار العمل على تحصين الجبهة 
ــتى  ــة بش ــن إدارة األزم ــة، وحس الداخلي
ــوف تسهم  جوانبها  بفاعلية وحكمة س
ــن  ع ــة  الناجم ــات  التبع ــن  م ــد  الح ــي  ف

استمرار العدوان والحصار.
ــام امتحان أراده  ــوم نحن جميعا أم الي
ــرب البطون هي  ــا ،  فح ــدوان مفصلي الع
ــى  ــد عل ــعب يعتم ــبة لش ــر بالنس األخط
استيراد معظم احتياجاته األساسية من 

الخارج بكل أسف.
ــرار  األح ــف  وبتكات ــه  الل ــون  وبع
والشرفاء في اليمن سوف يفشل تحالف 
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  والع ــر  الش
ــذه المعركة  ــه في ه ــي ومرتزقت اإلمارات

كما في غيرها.

ويف الحرب االقتصادية سيفشل 
تحالف العدوان

محمد املنصور

صنعاء/سبأ
ــة  التحضريي ــة  اللجن ــت  ناقش
ــزرة  ملج ــة  الثاني ــرى  الذك ــاء  إلحي
ــة  ــة العاصم ــربى بأمان ــة الك الصال
ــاء  ــة بإحي ــات املتعلق ــس الرتتيب أم
ــدوان  الع ــريان  ط ــزرة  مج ــرى  ذك
بالصالة الكربى والتي راح ضحيتها 

نحو 150 شهيدا ومئات الجرحى.
ــاع بحضور وكيل  وتطرق االجتم
ــل ومدير مكتب  ــة يحيى جمي األمان
ــالم  عبدالس ــدس  املهن ــغال  األش
ــرشوع النظافة  ــر م ــرادي ومدي الج
ــال جحيش،  ــة املهندس جم باألمان
ــة  ــم فعالي ــة لتنظي ــام اللجن إىل مه
إحياء ذكرى مجزرة الصالة الكربى.
ــاع رضورة اإلعداد  ــد االجتم وأك
الجيد للفعالية يف وقت ومكان وقوع 
ــي تؤكد حقد  ــة الت ــة املروع الجريم
ــعب  ــىل الش ــعودي ع ــدوان الس الع

اليمني.
ــاء  ــون أن إحي ــد املجتمع ــا أك كم
ــار إيصال  ــرى يأتي يف إط ــذه الذك ه
ــا  وم ــي  اليمن ــعب  الش ــة  مظلومي
ــل  ــن قب ــم م ــن جرائ ــه م ــرض ل يتع

تحالف العدوان.

ثمن اتحاد اإلعالميني اليمنيني 
ــني األحرار  ــدور الكبري لإلعالمي ال
الوطنية  ــة  ــات اإلعالمي واملؤسس
ــة  ــا يف مناهض ــوم بدوره ــي تق الت
ــة  التضليلي ــرب  والح ــدوان  الع
ــة  واألزم ــار  الحص ــم  تفاق ــم  برغ
ــا  ــي منه ــي يعان ــة الت االقتصادي
ــف  مختل يف  ــي  اليمن ــع  املجتم
ــببها  ــن، ويترضر بس ــق اليم مناط
ــا فيها الفئة  ــات املجتمع بم كل فئ

اإلعالمية.
ــادر  ــان ص ــاد يف بي ــد االتح وأك
ــخه منه أن  ــت الثورة نس عنه تلق
ــىل بالدنا  ــة ع ــرب االقتصادي الح

ــع  ــدف تركي ــزال- به ــت- وال ت كان
ــه  وإخضاع ــي  اليمن ــعب  الش
ــرتاطات  واالش ــاريع  للمش
ــعودي  الس للنظامني  ــة  الخارجي
ــتكبار  االس ــوى  ولق ــي  واإلمارات
ــدوان  الع ــم  تدع ــي  الت ــي  العامل
ــرص  الف كل  ــل  وتعرق ــار  والحص

أمام الحلول السياسية. 
ــوى الوطنية  ــا االتحاد الق ودع
ــعودي  الس ــدوان  للع ــة  املناهض
ــن التالحم  ــي إىل املزيد م األمريك
ــة  ــرب االقتصادي ــة الح يف مواجه
ــت بفعل  ــي تفاقم ــة والت املمنهج
ــا  ــت عليه ــي أقدم ــوات الت الخط

ــل  بنق ــداء  ابت ــة  املرتزق ــة  حكوم
البنك املركزي إىل عدن وصوال إىل 
ــة دون غطاء  ــع العملة الوطني طب
ألكرث من مرة، ما أدى إىل التضخم 

وتدهور معيشة املواطنني.
وطالب االتحاد حكومة اإلنقاذ 
ــؤوليتها  بمس ــام  القي ــي  الوطن
ــانية،  واإلنس ــة  والوطني ــة  الديني
ــود  الجه ــف  مختل ــتنفار  واس
ــات للتخفيف من معاناة  واإلمكان
يف  ــرا  فق ــرث  األك ــح  والرشائ األرس 
ــة عىل  ــت الفرص ــع، وتفوي املجتم
ــن  ــون بأم ــن يرتبص ــداء الذي األع

اليمن ووحدته واستقراره.

اتحاد ا�عالميين يدعو القوى الوطنية إلى المزيد اتحاد ا�عالميين يدعو القوى الوطنية إلى المزيد 
والحصار الــعــدوان  مواجهة  فــي  التالحم  والحصارمــن  الــعــدوان  مواجهة  فــي  التالحم  مــن 

نفذت الجهات املختصة بالتنسيق مع 
ــش عىل املخازن  ــة النفط حملة تفتي رشك
والهناجر واألحواش بأمانة العاصمة، تم 
خاللها ضبط كميات مهربة من املشتقات 
ــق  ــئ املناط ــن موان ــة م ــة القادم النفطي

املحتلة.
ــة االقتصادية  ــدر باللجن وأوضح مص
ــة تأتي  ــذه الحمل ــبأ) أن ه ـــ (س ــا ل العلي
ــلة إجراءات للحد من تدهور  ضمن سلس
ــعار الرصف حيث يتم استخدام قيمة  أس
ــن املناطق  ــة املهربة م ــتقات النفطي املش

املحتلة يف املضاربة بأسعار الرصف.
ــار املصدر إىل أن تحالف العدوان  وأش
ــترياد  وحكومة املرتزقة تعمدوا منع االس
ــهيل  تس ــل  مقاب ــدة  الحدي ــاء  مين ــن  م
ــت  ــة تح الواقع ــئ  املوان ــن  ــترياد م االس

سيطرتهم لهذا السبب.

ــذا التوجه هو  ــدر إىل أن ه ــت املص ولف
ــة  عدواني ــراءات  وإج ــات  سياس ــن  ضم
ــة ويف مقدمتها  ــة الوطني ــإلرضار بالعمل ل
ــدن  ــزي إىل ع ــك املرك ــف البن ــل وظائ نق
ــر القانونية  ــارج األط ــة العملة خ وطباع
ــر النفط  ــع تصدي ــذا من ــة وك واالقتصادي

والغاز.
ــدوان  الع ــف  تحال ــدر  املص ــل  وّحم
ــؤولية تجاه  وحكومة االرتزاق كامل املس
ــعب  ــدة عىل الش ــات الحاق ــذه الترصف ه
ــامل  ــي .. داعيا إىل تحييد كامل وش اليمن

للجانب االقتصادي.
ــة االقتصادية  ــدر أن اللجن ــد املص وأك
ــدا يف  ــو جه ــن تأل ــة ل ــات املختص والجه
اتخاذ أي إجراءات متاحة وممكنة للحد 
من تأثريات هذه األعمال اإلجرامية التي 

تستهدف الشعب اليمني.

مصدر باللجنة االقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطيةمصدر باللجنة االقتصادية: ضبط كميات مهربة من المشتقات النفطية

  / حسن حمود
ــانية والتنمية والدراسات عملية  اختتمت مؤسسة الشفافية للحقوق االنس
املسح امليداني للطالب األكرث احتياجا يف مرشوع توزيع الحقيبة املدرسية الذي 
ــل الجديد يف مديرية معني ومديرية  ــينفذ تحت رعاية وتمويل مجموعة الجي س
الوحدة لعدد 380 حقيبة توزع عىل 380 طالباً وطالبة يف كل من مدارس شهداء 

الوحدة والقميعة وحفصة و7 يوليو.
ــتهدف الطالب  ــة ان املرشوع يس واوضح الدكتور لبيب الحاج رئيس املؤسس
ــىل رضورة تكاتف  ــددا ع ــني والفقراء واأليتام.. مش ــاً من النازح ــرث احتياج األك
ــاه املجتمع  ــؤولية املجتمعية تج ــل املس ــن وتحم ــن التجار والخريي ــود م الجه
ــرشكاء املحليني أو املنظمات الداعمة لتغطية تلك  للتخفيف من معاناتهم مع ال

االحتياجات.
ــا املبارش  ــل الجديد لدعمه ــكره ملجموعة الجي ــاج عن ش ــرب الدكتور الح وع
والسخي واهتمامها ملا فيه  املصلحة العامة ملثل هؤالء املعرسين.. شاكرا تعاون 
إدارة املدارس واملرشفني االجتماعيني لتعاونهم يف تسهيل مهام الفرق امليدانية 

للمسح التابعة للمؤسسة.

مــســح مــيــدانــي لــلــطــالب ا7كــثــر مــســح مــيــدانــي لــلــطــالب ا7كــثــر 
احتياجا بمديريتي معين والوحدةاحتياجا بمديريتي معين والوحدة

ــاء الــذكــرى الــثــانــيــة لــمــجــزرة الــصــالــة الكبرى ــاء الــذكــرى الــثــانــيــة لــمــجــزرة الــصــالــة الكبرىتــرتــيــبــات �حــي تــرتــيــبــات �حــي

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com ALTHAWRAHالثــــورة
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زيد البعوه
يوميات الثورة

ــى ثورة  ــر مرت عل ــام وأكث ــة ع ــف وأربعمائ أل
ــت إلى اليوم  ــالم إال أنها بقي ــد عليه الس اإلمام زي
متجذرة في نفوس الكثير من األحرار ممن عرفوا 
منهج اإلمام زيد وعرفوا المبادئ واألهداف التي 
ــة بقيادة  ــة بني أمي ــي وجه دول ــن اجلها ف ثار م
ــام بن عبد الملك الذي سار على نهج أجداده  هش
ــاد  ــروا في األرض الفس ــد الذين أكث ــة ويزي معاوي

وظلموا امة اإلسالم باسم اإلسالم
ــين  وألن األمام زيد (ع)هو امتداد لجدخ الحس
ــم  ــن ه ــالم الذي ــم الس ــي عليه ــام عل ــده اإلم وج
ــى الله عليه  ــول محمد صل ــم امتداد للرس بدوره
ــن  ــادئ الدي ــم ولمب ــران الكري ــداد للق ــه وامت وال
ــه ال  ــد والل ــام زي ــول اإلم ــذا كان يق ــالمي له اإلس
يدعني كتاب الله ان اسكت فلم يسكت على باطل 
ــاهرا سيفه في  ــام بل خرج ش وظلم وطغيان هش
ــهر سيفه  مواجهة الطغيان والضالل وقبل ان يش
خرج ليتكلم ويصدح بالحق وكان يقول البصيرة 

ثم الجهاد
ــداف التي ثار من  ــن أعظم المبادئ واأله كان م
ــه الظلم  ــروج في وج ــام زيد هي الخ ــا اإلم اجله
ــى  ــكان حت ــي أي م ــان وف ــي كل زم ــن ف والظالمي
ــهم بألقاب  وان كان هؤالء الظالمون يلقبون أنفس
ــر المؤمنين  ــلمين وأمي ــة المس ــرة مثل خليف كبي
ــالم  ــادئ وقيم اإلس ــى مع مب ــم تتناف ــن أفعاله لك
ــال اليوم  ــا هو الح ــي أميه وكم ــه بن ــا كان علي كم
بالنسبة لبعض األنظمة العربية واإلسالمية وفي 
ــد وتركيا وغيرها  ــعود وعيال زاي مقدمتها ال س
ــالم وهي في  ــة التي تتقمص دور اإلس من األنظم

الحقيقة تخدم أعداء اإلسالم وتظلم المسلمين
وكان من ابرز الشعارات التي رفعها اإلمام زيد 
ــعار الذي ال  ــام هو الش في ثورته ضد طغيان هش
يزال يتردد صداه في أوساط المسلمين إلى اليوم 
ــر ودروس حين قال ( من  ــا يحمله من اثر وعب لم
ــاة عاش ذليال ) وفعال من أحب الحياة  أحب الحي
ــل الظلم والطغيان عاش  ومن أحب العيش في ظ
ــتعبدا كما هو الحال بالنسبة للكثير من  ذليال مس
ــان من صمتوا  ــة في مختلف األوط ــاء هذه األم أبن
ــداء  ــة ألع ــوا فريس أن يكون ــهم  ــوا ألنفس وارتض
ــم ماليين ال  ــود والنصارى وه ــذه األمة من اليه ه

ينقصهم اال الوعي واإليمان والحركة والجهاد
ــي والزمني  ــارق التاريخ ــم من الف وعلى الرغ
ــن ثورته  ــد (ع) وبي ــن اإلمام زي ــوم وبي ــا الي بينن
ــى نهجه  ــة للمضي عل ــس الحاج ــي أم ــا ف إال أنن
ــة الطاغوت حتى ال  ــة ثورته في مواجه ومواصل
يحكمنا االستكبار والظلم والضالل ولكي ال نكون 
مستعبدين أذالء ونحن كما قال خير امة أخرجت 
ــعب اليمني اليوم  ــاس ومن أفضل النعم أن الش للن
ــمه األمام زيد  ــار الذي رس يمضي في نفس المس
ــتكبار بقيادة  ــة الطاغوت واالس ــي مواجه (ع) ف
ــادة حفيد اإلمام  ــيطان األكبر تحت قي أمريكا الش
ــرف كبير وموقف  ــد الملك وهذا ش ــيد عب زيد الس
ــة والنصر  ــزة والكرام ــى الع ــيوصلنا إل ــم س عظي

المبين إن شاء الله.

ثورة في وجه الطاغوت ثورة في وجه الطاغوت 
على نهج اإلمام زيد (ع)على نهج اإلمام زيد (ع)

ــاب اليمن  ــات ب ــة للفعالي ــة املنظم ــددت اللجن ح
ــورة ضد تحالف  ــرية "ث ــة صنعاء مكانا ملس بالعاصم
ــهاد اإلمام  ــرام والتجويع" إحياء لذكرى استش اإلج

زيد عليه السالم، عرص اليوم الجمعة.

ــاركة  ــبأ) إىل املش ودعت اللجنة يف بيان تلقته (س
الواسعة يف هذه املسرية إحياء لهذه الذكرى والتأكيد 
ــة تحالف  ــود والثبات يف مواجه ــتمرار الصم عىل اس

العدوان.

دعوة إلى المشاركة في مسيرة ثورة ضد تحالف ا�جرام والتجويع دعوة إلى المشاركة في مسيرة ثورة ضد تحالف ا�جرام والتجويع 
تقام مساء اليوم بباب اليمن

  / زكريا حسان
دشن أمس  بصنعاء العمل بالقسم الخاص بعالج  النازحني 
وارس الشهداء  بمستشفى يوني ماكس الدويل بتقديم الخدمات 

الطبية لعدد من حاالت الفئة املستهدفة
ــة العامة للنازحني  ــة رئيس الهيئ ــني أكد أهمي وخالل التدش
ــن أهمية هذه  ــاب رشف الدي ــتاذ عبدالوه ــهداء األس وارس الش
ــكل فاعل يف التخفيف  ــهم بش ــانية التي ستس املبادرات اإلنس
من معاناة ضحايا الحرب .. داعيا القطاع الخاص إىل املساهمة 
ــل االجتماعي والرتاحم بني  ــم هذه الرشيحة وتعزيز التكاف بدع

الناس يف هذه الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن.
ــم  ــس الدكتور باس ــفى يوني ماك ــر مستش ــار مدي ــا أش فيم
ــتقبال النازحني وارس  ــم اس ــني العمل بقس العامري إىل أن تدش
ــاعدة هذه الرشيحة التي تعد من اشد  ــهداء  يهدف إىل مس الش
الفئات االجتماعية حاجة ملد يد العون واملساعدة والعمل عىل 
ــتثنائية التي  تخفيف املعاناة عنها خاصة يف ظل الظروف االس

تمر بها اليمن .
ــاة الحاالت  ــفى يعمل عىل مراع ــري أن املستش ــد العام وأك
ــه العموم وال  ــة عىل وج ــة الرشائح االجتماعي ــانية لكاف اإلنس
ــوم عليه بعض  ــتغالل والربح الرسيع الذي تق ــعى إىل االس يس
ــعار  استش رضورة  إىل  ــا  منوه  .. ــتثمارية  االس ــفيات  املستش
ــي يمر بها املواطنون  ــاني والظروف الصعبة الت الواجب اإلنس
بالعمل عىل تخفيف تكاليف تقديم الخدمات الطبية .. وأوضح 
ــدث األجهزة الطبية يف  ــفى بأح ــري انه تم تزويد املستش العام
ــام وخاصة قسم الحضانة والعناية املركزة بهدف  جميع األقس

تقديم الخدمات الطبية األفضل

تدشين قسم خاص بعالج النازحين وأسر تدشين قسم خاص بعالج النازحين وأسر 
الشهداء بمستشفى يوني ماكس بصنعاءالشهداء بمستشفى يوني ماكس بصنعاء

شعرشعر

شعر: أمني الجويف 
كلمة واحدةكلمة واحدة

ثـانـيه مـعـانا  مـاشـي  واحـــده  هـــي 
اّمـه يـعود الـمولود بـطن  لــو  كـلـمة.. 

مــــا بـانـسـّلـم لــلـقـوى الـشـيـطـانيه
فـالـوجود مــنـا  رّجـــال  مـابـقـي  لـــو 

االنـسـانـيه والـقـْيـم  اْ+  لــنـا  يــأبــى, 
والـجـدود ا2بــاء  عــادات  لـنـا  تــأبـى, 

الـربـانـيه والـفـطـرة  الــشـَيـم  تــأبــى, 
لـلـيهود نـخـضع  والــديـن  واخـالقـنـا 

وايـمـانـيـه ثــابـتـة  مـــبــادي  هـــــذه 
والـزيـود الـشـوافـع  عــنـد  وراســخـة 

عـنـد الـشـرف نـهـتف ِلـبـقَعا الـفـانيه
الـحقود ظـلـم  وال  ِلــّذة..  لــه  الـمـوت 

الـصـبـيانيه حــربـه  مـــن  يـنـتـشي  ال 
ذي عـادهـم فـصـالبنا قـد هـم جـنود

مـا احنا من اهل الكاس واهل الغانيه
بـن سـعود يــا  تـاريـخنا  عـلـى  فـّتـش 

الـرومانيه اسـأل  االســالم  قـبـل  مــن 
(ثـمود) ر  واتـخبَّ (عـاد)  عـلينا  واسـأل 

الـصـيفاني حـْمـَيـر  جـنـابـي  وانــشـد 
الـعقود االف  عـن  لـك  تـَوّضـح  وِهــي 

الـدانـيه والـجـنتين  (ســبـا)  واقـــرأ 
وعــرش بـلـقيس الـمـشّيد والـسـدود

الـعـثمانيه) (الـدولـة  عـلـيـنا  واســـأل 
يــوم انـطـلقنا بـعـد تـحـطيم الـقـيود

وبـريـطـانـيـه االحـــبــاش  ـر  واتــخــبَّ
حشود جاته  الوطن  صاح  ال  قوم  عـن 

قـحـطـانيه قــاحـيـه  قــبـايـل  احــنــا 
أســـود شـجـاعـتنا  تــتـوارث  أســـود 

(بـيضانيه) نـبترع  االول  الـصّف  فــي 
الـرعـود مـثـل  فـالـمعركة  واصـواتـنـا 

مـيـدانيه هــي  والـحـرب  مـيـدانـية.. 
الـجعود ُأّمـات  بـاتضرب  الـجـوية  مــا 

عـدنـانـيـه عــاربــة  عـــروبــة  فــيــنـا 
وجـود نـخـوة  شــرر  يـقـدح  صـغـيرنا 

الـحـانـيه الـقـلـوب  فـيـنـا  خــلـق  اْ+ 
الـجنود خـيـر  الـنـبي  قــال  وجـنـودنا 

اfخوانيه اللحى,  اصحاب  من  احنا  ما 
ذي بـاعوا ابـنا شـعبهم لـجل الـنقود

قــرآنـيـه قــايــمـه  مــســيـرة  احـــنــا 
الـصمود شـعب  ذكـرهـا  ـد  وخـلَّ ج  تــوَّ

روحـانـيـه تـضـحـيه  سـكـيـنه  ه  عــــزَّ
سـنـود مـرقـانا  صـبـر  كـرامـه  شــرف 

يـشـهد لـنـا (نـاطـع) وتـشهد (قـانية)
وتـشـهـد الـجـبـهات والـعـالـم شـهـود

غـوجـانـيه حـربـنـا  ـب  َتـَحـسِّ يــامــن 
مـايـعود غـزاهـا  َحــْد  ال  الـيـمن  هـــذا 

الــعــدوانـيـه غـــاراتـــك  بــاتـنـتـهـي 
الـحدود عـمق  فـي  ا+  جـنـد  مــادام 

الـمـيزانيه لــك  تـشـفط  بــا  والــغـرب 
لـك ردود هز  تـجِّ والـشرق مـن ظـلمك 

دّخـانـيـه ســحـب  بـاتـصـبح  َســَمــاك 
ال اسـتـهدف الـبركان مـصفاة الـوقود

بـركـانيه حـمـم  الـصـحـراء  وتـصـبـح 
الــبـدر واحـــد والـّسـكـود زبـانـيـتـها 

مـجـانـيه يـاغـبـي  نـصـيـحة  خــذهــا 
الـبنود ـها ضـمـن  حـطَّ بـاتـفاوض  وان 

ثـانـيه مـعـانا  مـاشـي  واحـــدة  هـــي 
اّمـه يـعود الـمولود بـطن  لــو  كـلـمة.. 

مــــا بـانـسـّلـم لــلـقـوى الـشـيـطـانيه
فـالـوجود مــنـا  رّجـــال  مـابـقـي  لـــو 


