
ــعــدوان منذ بــدايــة تفجر األحـــداث ومنذ  < حــاول ال
اللحظات األولى استمالة المؤتمر الشعبي العام، وبذل 
في سبيل ذلك جهدًا استخباريًا كبيرًا ومضاعفًا، لكن 
المؤتمر ظل وفيًا إلرادة شعبه ومتماهيًا مع مبادئ الحق 
والعدل رفضًا لمفردات الهيمنة والخضوع والتبعية 
وتلك المفردات كانت أصيلة في منطلقاته الفكرية 
وفي تفاعالته السياسية والثقافية، ولذلك لم يكن خائنًا 
لثوابت وطنه، وال لتطلعات جماهيره التي رأت فيه الخيار 
الوطني األمثل بعد أن تمايزت القوى السياسية وأظهرت 

مكنونات النفوس التي ضعفت أمــام مغريات سوق النخاسة في القيم 
والمبادئ الذي فتحته المملكة السعودية بهدف تدمير اليمن ونسف 

مقدراته.
لم يكن المؤتمر في اإلرهاصات األولى التي سبقت العدوان إال حزبًا يعي 
خطورة المرحلة ويعي حجم المؤامرة وتداعي األمم على اليمن، لذلك كان 
تعاطيه مع األحداث تعاطيًا حذرًا ومرنًا، أمًال في تجاوز األسباب والبواعث، 
وقد تعرض في مرحلة ما قبل العدوان الى محاولة استهداف كانت في 
مجملها تهدف الى الضغط عليه ليكون في ركاب األحداث وتحت مفردات 
الهيمنة والخضوع وسمعنا يومذاك بحركة انشقاقات يقودها هادي بغية 
تفكيك كيانه، لكن المؤتمر أدرك جوهر المؤامرة وتجاوزها، ولجأ هادي 
الى جامع الصالح ومن ثم الى قناة «اليمن اليوم»، وبعدها الى وقف أموال 
المؤتمر في البنك المركزي وتجميدها ومثل تلك األحداث وغيرها سبقت 
العدوان بزمن لم يكن كثيرًا، وأمام موجة االستهداف المكثف الذي كان 

متزامنًا مع حركة تفكيك المنظومة الدفاعية واألمنية ظل المؤتمر يدير 
شأنه في صبر الكبار وحكمة العلماء (وهي حكمة اتصف بها أهل اليمن منذ 
زمن بعيد) ولم يهن ولم يستسلم لغبار األحداث بل تفاعل مع كل تلك 
الحوادث تفاعًال يراعي مصلحة اليمن وسالمة أراضيه ومجتمعه وشعبه.

 وحين باشر العدوان غاراته االستباقية صبيحة يوم ٢٦/٣/٢٠١٥م 
وقف المؤتمر الشعبي طودًا شامخًا ينافح عن تراب وطنه وظل قادة 
المؤتمر وكوادره في خندق المواجهة يخوضون معركة الوجود والحرية 
واالستقالل، ويواجهون حركة االستعمارا الجديدة التي قادها عرب 
الصحراء بالنيابة عن القوى االستعمارية األجنبية وكان الصمود اليماني 
العجيب أمام آلة الحرب الحديثة والتقنية التجسسية واألجهزة االستخبارية 
يشكل معجزة تتجاوز قدرات الفرد الذهنية لتصنع اسطورة بديعة في 
ت فيه األساطير وندرت فيه البطوالت، وتمضي العامان في تتابع 

ّ
زمن قل

مذهل وهي تحمل على أجنحة النصر بشائر المستقبل الرغيد الذي تنتظره 

دماء الشهداء في ربوع اليمن وسهولة ووديانه.
وقد شهدت المرحلة الزمنية التي يمتد فيها العدوان 
تالحمًا بديعًا فــي صفوف المؤتمر وعـــادت باألجنحة 
المتكسرة بفعل عمليات االستهداف الى كيانها بشكل 
لوحة من الصمود، وفشلت ماليين الدوالرات التي انفقتها 
السعودية لشق المؤتمر وفشل مؤتمر القاهرة األول 
ومؤتمر القاهرة الثاني ذلــك أن الذين تداعوا الــى تلك 
المؤتمرات لم يكن لهم انتماء حقيقي الى المؤتمر بل كانت 
عالقتهم به عالقة وجود ومصلحة، فالذين كانوا يستلمون 
اعتمادات من المملكة ضمن دائرة اختصاص اللجنة الخاصة السعودية لم 
يطل بهم المكوث إال قليًال حتى أعلنوا عن جوهر واقعهم، فكان احتراقهم 
الشعبي سبقًا مباشرًا في عدم قدرتهم على التأثير في مسار األحداث كما 
ترغب السعودية، والفصل اآلخر هم من أولئك القادمين من النظريات 
االشتراكية والقومية والليبراليين والرأسماليين وقد تساقطوا كما تتساقط 
أوراق الخريف، وظل المؤتمر يشكل حضورًا كبيرًا وفاعًال في التأثير في 
مسار األحــداث وتوحيد كل اتجاهاتها وبما يخدم مبادئه التي آمن بها 
وانطلق في الحق والعدل واالستقالل والحرية، ولم يفتر نشاط المؤتمر بل 
زاد اشتعاًال وتوهجًا في الحشد والمناشط التنظيمية والمناشط التعبوية 
والسياسية وزادت شعبية المؤتمر وجماهيريته بشكل لم يكن يدر في 
خلد العدوان وال مرتزقته، وها هو المؤتمر يمارس نشاطه السياسي حتى 
ينتصر لليمن أرضًا وإنسانًا وتأريخًا وحضارة، فهو التنظيم السياسي الوحيد 

الذي جاء من نبت التربة اليمنية ولم يكن له امتداد خارجي.

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ة لما  ما هذا االندفاع الفاضح إلفساد الحياة واإلساء
ة والذوق العام ؟ تبقى من األخالق والمروء

×  في األزمات وعند الشدائد والملمات كما هو 
حال ما نتعرض له في اليمن .. المفروض أن نراقب 
الله في تصرفاتنا ونلجم الوحوش الساكنة في 
النفس األمارة بالسوء ونرفض تطبيق القول ليس 

أسوأ وحشية من اإلنسان عندما يصبح حيوانًا .
×  ال أتحدث هنا عن استبساط القتل واالستهانة 
بالدماء واألرواح التي يتولى كبرها الحكام الظلمة 
، وإنما أتحدث فقط عن ممارسات وسلوكيات 
بشعة تصدر عن مواطنين نحسبهم بسطاء بل 
وحتى ضحايا كبار يرتكبون األنانية والحماقة 
وعبادة الذات في ممارستهم لوظائفهم وأدوارهم 
تجاه الرعية خارج قول سيد البشرية "كلكم راٍع 

ومسؤول".
×  لقد كثر الحديث عن استشراء ثقافة النهب 
واستسهال السطو على حقوق اآلخرين، فضًال عن 
هــذا الجوع في النظرة إلــى المال العام في زمن 
يلدغ فيه الجوع أحشاء الماليين .. غير أن ما أشير 
له هنا- في عجالة يفرضها حجم عمود "اتجاه"- 
هــو وحشية بعض الجماعات الصغيرة تجاه 
ناس بسطاء بدأوا يشعرون كما لو أنهم ينفذون 
عقوبات فردية خــارج حقوق المواطنة وحرية 

العمل وطلب الرزق من الله الكريم.
×  في المسافة الممتدة من منطقة الحصبة 
إلى ميدان التحرير في قلب أمانة العاصمة ، وفي 
خطوط مواصالت أخرى يتكرر مشهد متهبشين 
يستوقفون وســائــل النقل الجماعي الصغيرة 
ويأخذون األتــاوات من أصحاب الباصات بصفاقة 
مستفزة ، وبعض السائقين ليس على باصه أكثر 
من راكبين أو ثالثة ، ال يعطي الواحد منهم أكثر 
من خمسين رياًال بسبب هذه األوضاع التي يتفرج 
عليها حيتان البر ومجرمو القتل من السماء ومن 

الصحراء والماء .
×  يستوقفون وسائل النقل بفجاجة الهراوات 
التي يحملونها وكأننا داخل أمانة العاصمة في غابة 
فاسدة بال قوانين أو أخالق، والويل للسائق الذي 
يحاول التملص .. وطبعًا فاألتاوات إلى الجيوب 

وسط استنكار الناس واحتباس صدورهم.
×  وما يزال زميلي الدكتور خالد عمر يتذكر 
كيف زرنا سوق الملح بصنعاء القديمة الحتساء 
كوبين من القشر ال يكلفان المائة ريــال، فإذا بنا 
ندفع مائتي ريال نظير إيقاف السيارة في الموقف 
وبــدون سند جباية مصحوبة بعبارة ال بأس من 

ونا الجن".
ّ
ل
َ

دعم ميزانية السلطة المحلية " ش
×  وحتى الحمامات العامة ال يساوي قــذارة 
ممراتها والروائح الكريهة الصاعدة منها إال إلزام 
من يرتادها مضطرًا بدفع خمسين ريــاًال حتى 
أن أحدهم تعرض للتوبيخ من امبراطور أحد 
الحمامات ألنه لم يكن يحمل في جيبه إال أربعين 

رياًال.
×  أود أن أصــرخ باللعنة لوال أن المسلم ليس 

ان. ان أو لعَّ بطعَّ

فوضى االبتزاز.. 
من يضبط..؟

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٤٣)
االثنني :٣٠/ ١/ ٢٠١٧م 
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الفنان اليمني عمار العزكي يقترب من اللقب في مسابقة «عرب أيدول»

 تأهل النجم اليمني عمار محمد العزكي إلى 
المرحلة المتقدمة في برنامج «عرب أيدول» الذي 

«M.B.C» الفضائية. تبثه قناة الـ
وحصل المتسابق اليمني عمار العزكي على أعلى نسبة تصويت 

من قبل الجمهور.
هذا وقد لفت الفنان العزكي بصوته الجميل وأدائه 

الرائع أنظار لجنة التحكيم والجمهور العربي الذي 
ت له في هذه المسابقة. صوَّ

للتصويت لعمار العزكي ارسل الرقم «١٤» إلى 
األرقام التالية:

 يمن موبايل: (٨٧٦٠١) إم تي إن: (١٧٤٢)
 سبأفون: (٥٢٨٠) واي (٨٠٨٥).

  عبدالرحمن مراد

المؤتمر.. الحضور الكبير تحت خراب األحداث

 عندما تذهب الحكومة وبتوجيهات من المجلس السياسي إلى 
توظيف عشرات اآلالف دون االلتزام بأية معايير قانونية فهذا يعد 
انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين النافذة وجريمة بحق كل أبناء 

الشعب اليمني..
اعقلوا يا جماعة.. راجعوا أنفسكم قليًال.. كل أبناء الشعب اليمني 
يدافعون عن البالد وليس فقط هــؤالء األشــخــاص.. ال تستغبوا 
الشعب، وال تعتبروا صبره خوفًا وذًال.. فهناك ٢٧ مليون يمني 
يستحقون فعًال التوظيف ومنحهم مناصب ووزارات ورتبًا عسكرية 
فجميعهم يواجهون العدوان ومرتزقته وصامدون بدون «نخيط».. 
بل إنهم يضحون بالغالي والنفيس من أجل ذلك وهناك من «يلطش» 

مرتباتهم..
×  إن التوظيف والتعيينات مقتصرة على الرجال والنساء الذين لم 
تمس حرارة الشمس رؤوسهم، ونراهم يخوضون معارك ليس في 
نهم أو باب المندب أو صرواح أو الحديدة أو في عمق العدو وإنما في 
شركات النفط والغاز والجهات اإليرادية والوزارات كاملة الدسم.. 
فهؤالء سيجهضون صمود الشعب اليمني اذا لم يتم معالجة هذه 

المشكلة وفقًا لمنظور وطني..
×  على المجلس السياسي وحكومة الدكتور بن حبتور وقف هذه 
الفوضى والممارسات غير المقبولة، ألنها ستقود الى تمزق وحدة 
الصف الوطني وتفجر صراعًا بين أبناء األسرة اليمنية الواحدة خصوصًا 
وأن عملية التوظيف ال تقوم على أية معايير قانونية، بينما هناك 
اآلالف من الخريجين الجامعيين لهم سنوات مطوبرون في الخدمة 
المدنية وغيرهم أمضوا عقدين وأكثر في خدمة الوطن ويحلمون 

برتبة مساعد أو درجة رئيس قسم ويحملون شهادات جامعية..
×  نراهن على العقالء والحكماء والحريصين على الوحدة الوطنية 
ومن يهمهم الوصول باليمن إلى شاطئ األمان أن ال يسمحوا باستمرار 

ارتكاب مثل هذه األخطاء الكارثية..
كما يجب على المكونات السياسية وحكومة االنقاذ ان يتحملوا 
مسؤولياتهم الوطنية بتبّني سياسات تدمل الجروح وتوحد الصفوف 
وتعزز الوالء الوطني لمواجهة المؤامرات التي تستهدف الجميع، 
وأال يقبلوا باالنجرار إلى تكريس سياسة الفرز المذهبي والمناطقي 
والطائفي والساللي، فما يحدث مؤامرة تستهدف كل أجيال اليمن، 
وال يجب السماح لمن يخططون لهذه المؤامرة أن ينالوا من فلذات 

أكبادنا..
×  القضية ال تحتاج الى مزايدة وادعاء بطوالت، وعلينا أن نتعامل 
مع قضايانا الوطنية بمصداقية ووضوح وبكل شفافية وبدون َمنٍّ 
أو متاجرة.. ندرك جميعًا أن الذين يدافعون عن اليمن هم رجال 
الرجال الذين لم يغادروا ميادين الشرف والبطولة وصامدون في 
مواجهة العدو، وليس من الذين يلهثون وراء المناصب واألمــوال 
والرتب العسكرية.. فكيف ينالون كل هذه المناصب والحرب لم 

تضع أوزارها؟!
وهل يقبل الذين يحملون قيمًا ثورية حقة ويناضلون من أجل 
مجتمع تسوده العدالة المحمدية ويرددون ليل نهار وفي كل صالة 
شعارات براقة، استباحة حقوق غيرهم بدون حق.. وأي دين أو 

شريعة تجيز لهم مثل ذلك؟
×  اليمنيون يقدمون قوافل وقوافل من خيرة الشباب في هذه 
المعركة الوطنية المقدسة.. فها هي قبائل اليمن تجّيش يوميًا اآلالف 
من أبنائها إلى معارك الشرف وليس إلى المراقص أو البدرومات أو 
احواش الوزارات والطيرمانات.. وال يجب أن ُينظر إليهم وكأنهم 

أوالد جارية..؟!!
×  ال يستطيع أحد أن يقنع الشارع اليمني بأن التوظيف الحاصل 
بهذا العبث هو استحقاق ومكافأة لطليعة من «المجاهدين» لسبب 

بسيط.. أقول لسبب بسيط وقد يكون محرجًا أيضًا..
فهل بين هذه اآلالف ممن تم توظيفهم ومنحهم مناصب ورتبًا 
ض إلصابات في معارك الدفاع عن الوطن.. وهل  عسكرية من تعرَّ
بينهم من أصيب بجروح في معارك الحدود أو في تعز أو نهم.. الخ 
وهل بينهم مبتور اليد أو القدم.. أو .. أو.. مثًال..؟؟ وال نتكلم هنا 

عن المناصب السياسية.
منح لهن المناصب في المدارس والوزارات.. 

ُ
بل حتى النساء الالتي ت

أين دافعن عن الوطن؟!.. نقولها مجددًا.. الوطن للجميع والوظيفة 
حق لكل أبناء الشعب اليمني شوافعًا وزيودًا.. شماليين وجنوبيين، 
فال تزيدوا الجسد الوطني النازف جروحًا جديدة.. يكفي الى هنا!! 

وليعمل الجميع على دمل الجروح وجمع الشتات.
×  نتمنى مــن قــيــادة المؤتمر الشعبي الــعــام وأنــصــار الله أن 
يستشعروا مسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب والوطن ومستقبل 
األجيال.. وان يعملوا على فتح باب التوظيف أمام  كل أبناء اليمن 
بمختلف فئاتهم وشرائحهم االجتماعية.. وأن يكون الجميع 
متساوين ويخضع الراغبون في التوظيف أو شغل المناصب العليا 
روا الناس بهذه 

ّ
للمنافسة والمعايير التي حددها القانون.. فال تنف

الممارسات.. وراجعوا وعالجوا هذه األخطاء..!!
×  يشعر الــمــرء بــألــم وحــســرة عندما يجد هــذه السياسات 
القروسطوية تغلق اآلمال واألحالم أمام عشرات اآلالف من الخريجين 
الجامعيين والشباب بشكل عام، بعد أن ظلوا يتطلعون إلى سلطة 
تستشعر معاناتهم وتوقف أساليب التهميش والتطفيش للكوادر 

الوطنية المؤهلة..
لكن أن يمارس هذا الظلم والتمييز االجتماعي كسياسة اليوم 
فهذا سيدفع البالد إلى كارثة وسيذهب الشباب إلى «داعش» أو إلى 
الشيطان.. خيرًا من أن يقبلوا العيش كعبيد في أرضهم وبالدهم 

مسلوبي الحقوق والكرامة..
×  اليمن لم تعد تقبل بالمشاريع الصغيرة.. ومن لم يستفد من 
األخطاء والجروح النازفة دمًا اليوم.. سيحفر قبره بيده.. لكن علينا 

أال نحفر قبرًا للوطن والشعب!!

أوقفوا البسط على 
الوظيفة العامة

 محمد أنعم

وزارات أم «ديم» المشرفين؟!!
مطالبات المؤتمر 
سمى 

ُ
بانسحاب مــا ت

بــالــلــجــان الــثــوريــة 
أو الــمــشــرفــيــن من 
الوزارات منذ عامين 
لم تجد آذانًا صاغية، 
ــوطــنــي  ــــع ال ــــداف وال
والمصلحة العامة هي 
غاية المؤتمر.. فتلك 
اللجان فعًال تسببت 
ــة وظــلــت  ــل ــشــك ــم ب
تكبر وتــكــبــر، وجــاء 
المجلس السياسي.. 
والــديــمــة الــديــمــة.. 
ــة  وجــــــــاءت حــكــوم
االنــقــاذ والغاغة هي 
نفسها، وأخــيــرًا جاء 
من يحاول أن يفرض 
لــحــل األزمــــة شرطًا 
ــب بــانــســحــاب  يــطــال
الــلــجــان وكـــل أنــصــار 
ـــدن  ـــم ــــه مـــــن ال ــــل ال

وتسليم السالح.
ــهــذا أثـــار  طــلــب ك
ـــاء  ـــي غـــضـــب واســـت
ــمــؤتــمــر الشعبي  ل ا

الــعــام وأصـــدر بيانًا 
ــــــدد بـــــه مــوقــفــًا  ح
شــجــاعــًا ســخــر فيه 
من مطالبة المبعوث 
ــي ألنــصــار الله  ــدول ال
بــــاالنــــســــحــــاب مــن 
ــهــم وتــســلــيــم  وطــن
أسلحتهم وتجاهله 

الحديث عن الغزاة.
ومـــــع ذلـــــك ردت 
اللجان والمشرفون 
بتشديد القبضة على 
الوزارات ومؤسسات 
ــــة وهــــــات يــا  ــــدول ال
مـــــعـــــارك مــخــجــلــة 
إلعاقة عمل الوزراء، 
وهـــات يــا قــــرارات.. 
تهم 

ُ
ومن ال يعجبه ا

بالداعشية!
ــه على  ــل وســــالم ال
ــســيــد عــبــدالــمــلــك  ال
الحوثي الــذي ُينقل 
ـــه قــد أصبح  عــنــه أن
«بـــاغـــر» للنخر من 
المشرفين.. فكيف 

بحال الشعب؟

من واق الواق

اعتقال الدستور والقانون!!
< تجده يحرق القلب وهو يبحث عن الدستور والقانون بحسرة.. ال أحد يستطيع 
أن يدلنا على أثر، أو يعطينا اخبارهم، ولماذا كل هذا الجفاء والكل في شوق لهم..

الـــوزراء والمسئولون والشعب واألحـــزاب يحنون لدولة الدستور والقانون.. 
جميعهم يتطلعون الى ان يحيمهم هذا العقد االجتماعي المقدس، لكنهم ال 
حمى شعوب وأحزاب ضعيفة، ومن 

ُ
يدركون ان الدستور والقوانين ال تقبل أن ت

يطالب بالدستور والقوانين بعد اليوم يحتاج إلى «قطرنة»..

< يعين رئيس جامعة بعد ساعات من 
تخرجه.. ويهدد قريبة النافذ بفصل كل 
أساتذة الجامعة اذا لم يرفضوا الخضوع 
والــخــنــوع للقرار واستبدالهم بآخرين 

مــن الملويين ومنح 
ــدكــتــوراة  درجــــات ال

لهم.
ــرســمــي  < اإلعـــــــالم ال

أصـــبـــح حـــكـــرًا على 
الــجــمــاعــة واخـــبـــار 
الجماعة وندواتهم 
ومجابراتهم، وليس 
ألحــد فيه حــق أبــدًا 
أبدًا.. وهناك نصوص 
«مــقــدســة» حــددت 

أن يكون اإلعــالم الرسمي لمحمد علي 
الحوثي ومحمد عبدالسالم حتى وإن 
ــوا ال يــشــغــلــون أي منصب رسمي  ــان ك
ومن لف لفهم.. لكن ذلك الحق ممنوع 
على كــل األحــزاب 
ـــــــقـــــــيـــــــادات  وال
ـــة.. فــهــم  ـــي ـــوطـــن ال
وحدهم األحزاب.. وهم 
القوى الوطنية وهم 
الـــشـــعـــب.. وهـــم 
ــن.. وهــم كل  ــدي ال
شــــيء.. ولــآلخــريــن 
الــســجــون والشكى 
ــفــقــر  ـــبـــكـــاء وال وال

والجوع والخوف!!

األمين العام للمؤتمر 
ليس لديه صفحات 

بشبكة التواصل
نفى مــصــدر فــي مكتب األمــيــن العام 
للمؤتمر الشعبي العام االســتــاذ عارف 
عوض الزوكا، صحة ما تنشره صفحات في 
شبكات التواصل االجتماعي تنتحل صفة 

األمين العام ومكتبه.
واوضح المصدر أن األمين العام للمؤتمر 
ال يمتلك أو يدير أي صفحات على شبكات 
التواصل االجتماعي.. مشيرًا إلى أن مواقف 
وأنشطة االمين العام تنشر على الصحف 
الرسمية للمؤتمر (المؤتمرنت، الميثاق).
داعيًا كافة فعاليات المؤتمر وكوادره 
ــى توخي الحذر  وكــذا وســائــل االعـــالم إل
وتجنب الوقوع ضحية مثل هذا التزوير 

والدس الرخيص.

الحقد األعمى للعدوان السعودي..

المؤتمر أكبر من المتساقطين والمبتزين!
< البعض ال يعي وال يتعظ أن المؤتمر الشعبي العام 
حزب بحجم وطن، ال يضره وال يخيفه المتساقطون.. بل 
على العكس فإنه يتطهر منهم ومن أدرانهم.. ولن تخيفه 
أساليب االبتزاز ومحاولة لي الذراع، فقد شب تنظيمنا الرائد 

عن الطوق ولــم يعد يكترث لكولسة البعض فقد خبر 
المتساقطين والفاشلين والمتآمرين وتجاوزهم جميعًا..

هيهات بعد اليوم.. وتنظيمنا يتحدى الصواريخ وتآمر 
الداخل والــخــارج أن يخضع ألهــواء البعض.. وعليهم أن 

يعلموا أن  المؤتمرالشعبي أكبر من كل الترهات والبطوالت 
الوهمية التي يحاول البعض أن يدعيها.. فقد سقط العديد 
وذهبوا وبقي المؤتمر كما هو الحزب الرائد الذي ُيْجِمع عليه 

لوا ابتزاز!
ّ
كل أبناء اليمن.. ولهؤالء نقول: بط

هذي اليمن
 عوض عارف الزوكا

ــي وســـط قــلــبــي وفــكــري تــبــقــى الــيــمــن ف
ــري وتـــبـــقـــى رســــومــــاتــــي وأقــــــــالم حــب
ــجــري ــــه دم ي وتـــبـــقـــى وريــــــــدًا داخــــل
ــي وإشـــــــراق فــجــري ــل ــي وتــبــقــى قــمــر ل
وتــبــقــى الــيــمــن أروع تــالحــيــن شــعــري
ــــوحــــي وســــري وتـــبـــقـــى حـــكـــايـــاتـــي وب
ـــدار صبري وتــبــقــى أمـــل شــوفــه عــلــى ج
وتــبــقــى صــمــود أحـــــرار فـــي كـــل شــبــري
ــي وهــجــري ــرب وتــبــقــى الــيــمــن بــعــدي وق
ــجــدي وفــخــري وتــبــقــى الــيــمــن عـــزي وم

ـــروح ــــَي ال مــهــمــا عــلــيــهــا غــبــت تــبــقــى ِه
وتبقى هواجيسي وشــعــري على اللوح
ــقــى هـــي بــلــســم لـــــداء كـــل مــجــروح ــب وت
وتــبــقــي هــي أســــراري وتــبــقــى هــي الــبــوح
وأروع قصيدة نــالــت إحــســاس ووضــوح
ــة الـــنـــوح ــل ــي وتـــبـــقـــى تـــنـــاهـــيـــدي مــــع ل
وتبقى مــع مـــرور الــزمــن مجد وصــروح
وتبقى دروب أجيال تصعد له اطموح
ــاســم الــيــمــن مهما تــغــزلــت مسموح وب
ـــروح هـــذي الــيــمــن ذي حــبــهــا يــســكــن ال


