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مصدر بالقصر الجمهوري بتعز يكذب أبواق االخوان
سخر مصدر فــي القصر الجمهوري بتعز مــن االكــاذيــب التي   

تروجها مواقع حزب اإلصالح والتي تزعم فيها ان مدرسة عمر بن 
عبدالعزيز بتعز الكائنة جوار القصر الجمهوري اصبحت ثكنة عسكرية..

وقال المصدر ان ما تم نشره في بعض المواقع بهذا الخصوص ال أساس له 
من الصحة.. مؤكدًا انه اليمكن بأي حال من االحوال نقل اسلحة إلى المدرسة 

المشار إليها..

موضحًا ان المسؤولين في القصر الجمهوري بتعز سبق ان طمأنوا 
المدرسين والمدرسات وأكدوا أنه اليوجد أي خطر عليهم أو على الطالب، 
حيث انه ال تطلق المضادات على الطيران من القصر وانما من أماكن اخرى..
وأكد المصدر حرصهم على المدرسين والمدرسات والطالب والطالبات 
وان تظل المدرسة منارة للعلم والمعرفة والتسامح وال يمكن بأي حال زج 

هذه الصروح العلمية في مهاترات ال طائل منها..

ما هي أجندة الخليجيين في اليمن؟

بالتأكيد وسط أزيز الرصاص والقصف الذي تتعرض له المدن اليمنية 
باطًال وتدمير البنى التحتية يكون الباحث عن اجابات كمن يبحث عن 
دبوس وسط كومة من القش، خصوصًا وان تحالف العدوان يركز 
بشكل طاٍغ على حسم المعركة بطريقة عنجهية وفي اصرار على 
اذالل الشعب اليمني، حيث انهم إلى اآلن لم يعلنوا حقيقة اهدافهم 
ولم يطلقوا وعودًا واضحة أو يبيعوا أوهامًا  كما فعلت دول التحالف 
في عدوانها على العراق أو ليبيا أو سوريا أو غيرها.. فهذه العجرفة 
تنذر بجعل الحرب على اليمن تشعل المنطقة برمتها في حروب 
عبثية اخرى وتظهر انه ال توجد رؤية لدول الخليج، وانما هي تخوض 

الحرب لمجرد تدمير اليمن فقط.
لذا فمن الصعب ان يقبل اليمنيون بمختلف توجهاتهم  بالهزيمة 
ويرتضوا تنصيب حاكم عليهم تفرضه السعودية لقناعاتهم انه لو 
كانت الحرب عليهم تدافع عن (الشرعية) المزعومة لكان االولى 
بالسعودية ان تخوض مثل هذه الحرب ضد الرئيس المصري السيسي 
وتعمل على اعــادة تنصيب المخلوع  محمد مرسي  لحكم مصر، 
والذي  كان يمتلك (شرعية) على عكس الرئيس الهارب هادي .. كما 
ان تضخيم الخطر االيراني واتخاذه كمبرر لهذا العدوان ، هو مبرر 
واٍه جدًا وال يقارن بالخطر االيراني الحقيقي في العراق والذي  قلب 
الموازين واعاد رسم خارطة مذهبية بالقوة  واصبح الهالل الشيعي 
يمثل واقعًا مفروضًا على الجميع وال تستطيع السعودية او غيرها 
اعادة رسم الخارطة بالشكل الذي كانت تتمناه  قبل غزو العراق .. 

اليمن مهددة- حتى اآلن- باالتجاه اجبارًا نحو ايران اكثر من اي وقت 
مضى في ظل استمرار هذا التجبر والصلف الخليجي والتعامل مع 

الشعب اليمني بامتهان ، وتزداد قناعات اليمنيين بهذا الخيار يومًا 
بعد يوم ولن يقبلوا بالضيم والعبودية ابدًا..

نقول إن اليمن تدفع بقوة نحو ايران في ظل استمرار هذه الحرب 
العدوانية والتي تحمل روحًا انتقامية من خالل استهداف االطفال 

والبنى التحتية والمعسكرات تحت مزاعم كاذبة..
زد على ذلك ان السعودية تتحدى ارادة الشعب اليمني بسعيها 
لفرض حكام عليه هي من تعينهم من داخل الرياض.. وها هو يهدد 
ويرعد ملكهم سلمان وكأن اليمن اصبحت أشبه بإمارة نجد، هذا خالفًا 
عن تصريحات وزير خارجيتهم الذي اعتبر العدوان وقتل اطفال 
اليمن جزءًا من الحوار- في رده على رسالة الرئيس الروسي بوتين.. 

إن دول الخليج تورطت في الحرب وكان االولى ان تتبع سياسات 
تجعل اليمن من ضمن البيت الخليجي بضمها الى عضوية المجلس 
وليس بتوسيع الشرخ مع الشعب اليمني الــذي من حقه ان يتخذ 

قراراته ويحدد مستقبله وتحالفاته ومذهبه بكل حرية..
ان السعودية حتى وان استعانت بالمرتزقة لن تستطيع ان تحافظ 
على اليمن وال على الوهابيين في اليمن مستقبًال، بعدما ارتكبته من 

جرائم بحق الشعب اليمني..
اذًا المطلوب ان تتخذ السعودية ودول الخليج قرارات صعبة في 
هذا المنعطف الحرج ومنها سرعة وقف العدوان وتحديد ستة أشهر 
الجراء انتخابات في اليمن واعالن ضم اليمن الى عضوية دول مجلس 
التعاون الخليجي فورًا بكل سلبياتها وايجابياتها  قبل ان تنضم الى 

دول المثلث الشيعي..
 هذا اذا وجدت َمْن يقبل من اليمنيين بهذا العرض بعد اليوم..

اليمن ســتخرج من الحرب  وســيعود الســالم واالمن الى ربوعها بكل تأكيد، وسيلعن الجميع  
قذارة هذه الحرب وَمْن خاضوها وسيعملون على دمل جراحها التي ما كان يجب ان يسمح بها 

أبدًا..
ثمة اسئلة  تطرح نفسها اآلن بإلحاح وتبحث لدى الجميع  عن اجابات، ومنها: 

مــاذا أرادت الســعودية ودول الخليــج تحقيقه من اهداف  من وراء حربهم  علــى اليمن..؟ وهل  لدول 
مجلس  التعاون الخليجي رؤية ليس لمعالجة آثار الحرب فقط وانما للمشــاركة في بناء  مســتقبل اليمن 

..؟ أم أن اليمن ستتجه نحو إيران..؟
 محمد أنعم

النكتة السياسية 
في مواجهة العدوان الغاشم

يتــداول الشــارع اليمني العديد من النكت السياســية  الطريفة التي تســخر من العدوان الســعودي على اليمن.. < 
وتفضح أكاذيب من يحاولون ايجاد تبريرات لهذه الحرب بلغة لها احرف مثل حد السيف..

هــذا المتنفس الشــعبي يعكــس من خالل النكتة السياســية مواقفه من االحداث السياســية ونقده الــالذع لصناع القرار 
المتســببين بنكبــة األمــة.. ومن خالل النكتة يعبرون عن نبض الشــارع اليمنــي والعربي وتفاعله إزاء األحداث الســاخنة في 
المنطقة.. ومع بداية العدوان السعودي على اليمن وتبرير السعودية الضربات الجوية بأنها بهدف إعادة الشرعية لهادي.. 
ذهب صانعو النكتة السياســية إلى القول: «اثناء انعقاد القمة العربية في شــرم الشــيخ جلس الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس أبومازن يســتمع إلى كلمات الملوك والرؤســاء وهم يؤيدون ضرب صنعاء ويهددون ويتوعــدون باخراج الحوثيين.. 
فقال أبو مازن: الله يخرب بيت هادي.. ضيع قضية فلســطين والله يخرب بيت الحوثي ولماذا لم يؤســس الزلمة له فرع في 

القدس وغزة ورام الله.. علشان تعمل السعودية لفلسطين عاصفة «حزم».. مثل  اليمن..
«الميثاق» ترصد بعض هذه النكت:

 مصطفى شرف الدين
ــامــا ليش  ¿ ســألــوا الــرئــيــس األمــريــكــي أوب

تؤيدون الحرب على اليمن..؟
فكر وحــاول يحصل على عــذر مقنع فلم 
يــجــد.. فــقــال: الحوثيون المجوس يسبون 

الصحابة الكرام..
 Õ Õ Õ

¿ الملك سلمان يقول: سنقاتل الحوثيين 
حتى آخر جندي مصري !!

رد عليه السيسي:
سنقاتل في اليمن حتى آخر ريال سعودي.

 Õ Õ Õ
¿ جالل اتصل بوالده قال له : هيا أين درع 
الجزيرة خارجوك ،، قال له هــادي: والله يا 
ولدي ما خارجني اال درع امك لبسته وهربت.

 Õ Õ Õ
¿ والـــذي ضــرب مصنع إخـــوان ثــابــت في 
الحديدة طيار مصري والسبب انه شاف عليه 

مكتوب كلمة «اخوان»..
 Õ Õ Õ

¿  ياجماعة نــعــرف دكــتــور مغترب، أو 
مهندس مغترب، أو رجل أعمال مغترب..

لكن أول مرة نسمع عن رئيس جمهورية 
«مغترب»..

 Õ Õ Õ
¿ صحفي أردني غرد في تويتر قائًال: قبل 
القمة العربية.. كنت قلق على األمة العربية.. 
وبعد سماعي لكلمة الرئيس اليمني اصبحت 

قلقًا جدًا على اللغة العربية..
 Õ Õ Õ

> قصفتونا قلنا ناهي.. تشتوا تدخلوا اليمن 
برًا عادحنا ساكتين.. اليوم ما قصفتوش.. قلنا 
سهل يمكن مشغولين.. لكن تكنسوا الحدود 
إلى عندنا.. هذي ما توقعناها منكم.. ما فيش 

أخالق..
«غوبري واهربي»..

 Õ Õ Õ
¿ البحرين ترسل جيشها بالكامل إلى اليمن 
فوق سيارة «شاص» وقيل ان الجيش القطري 

تعلق معهم..
 Õ Õ Õ

¿ واحد هو وزوجته هاربين من الحرب..
شاف صاروخ ..

قال لها: حبيبتي انبطحي ..
قالت له: أسألك بالله هذا وقته!!!!

الصاروخ قرح من الضحكة..
 Õ Õ Õ

¿ ضربوا الزبادي في الحديدة.. باقي يضربوا 
المحويت.. وقرح رمضان جو.. يعني ما فيش 

صيام..
 Õ Õ Õ
¿ ما قهرتني اال السودان

تريد المشاركة ومعها طائرات «إف٥» 
ماعاد توصل اليمن اال بعد العيد الكبير!!.

 Õ Õ Õ
¿ قلك السودان تشارك بالعمليات بس قالت 
بعييييد ايش يوصلنا الى صنعاء قاموا بقصف 

السفارة اليمنية في الخرطوم.
 Õ Õ Õ

¿ عــبــدربــه كــان فــي صنعاء قــامــت ثــورة 
واصبحت صنعاء  قااح.. بوم.. قاح.. بوم..
راح عدن انخبطت عدن وصار ما صار..

راح شــرم الشيخ اصبحوا على هجوم في 
سيناء

راح الرياض غبار والجو زفــت 
ـــزرررة عــرج على   يـــاالااا يــا عــبــدو.. على ال

اسرائيل وامريكا وايران.
 Õ Õ Õ

¿ الطيارون السعوديون بيقصفون وهم 
البسين معاوز 

الجل ال سقطوا «يدعمموا» ويدخلوا سوق القات. 
 Õ Õ Õ

¿ أهل ذمار يحتجون لدى جماعة عاصفة 
الهدم لعدم قصفهم بالطائرات مثل بقية 

المحافظات..
 Õ Õ Õ

ــار اتصل لبرنامج فتاوى  ¿ واحــد مــن ذم
يسأله: يا شيخ إذا سقطت الطيارة االماراتية 
(في اشارة إلى طيارة وليس الطائرة» ومسكها 
أي شخص.. فهل يحق له يعقد عليها وإّال 

تعتبر من (السبايا)..
فرد عليه الشيخ: تعتبر بنت الصحن..

 Õ Õ Õ
¿ اصحابنا في ذمــار سمعوا ان فيه  بنت 
اماراتية تقود طائرة مشاركة في عاصفة 
الحزم ..ذلحين جالسين في الجبال بين البرد 

منتظرين لها بالمضادات كل واحــد يشتي 
يسقطها... ارقدوا من الشيطنه .

 Õ Õ Õ
¿ أول من بدأ بالقصف عصر اليوم هي:
الطيارة اإلماراتية: مريم المنصوري.. 

لييييييييييش..
ابوها قلها مغرب وانتي في البيت..

 Õ Õ Õ
¿ باكستان تشارك في العمليات بهدف 
االنتقام من المنتخب اليمني الذي اقصاها من 

كأس العالم وكأس آسيا.
 Õ Õ Õ

¿ توجيهات سريعة لقوات الجيش واألمن 
أن يخففوا من سرعة الطقومات.. كما قد اول 
طقم وصل جيبوتي  وعادة يسأل فين التواهي.

 Õ Õ Õ
¿ المنتخب اليمني يــفــوز عــلــى نظيره 
السيرالنكي بـ٥ أهدف وسيرالنكا تعلن انها 
ستشارك بخمس طائرات في عاصفة الحزم..

 Õ Õ Õ
هذه النكت تعكس روحًا مرحة لدى الشعب 
ــة.. وســخــريــة من  ــوي الــيــمــنــي.. ومــعــنــويــات ق
االخطار.. وقوة على مواجهة األحداث بشجاعة.
النكتة يالحظ أنها رسائل واضحة 
وشديدة وقاسية.. بل إنها تعكس 
مواقف سياسية إزاء االحداث برمتها 

ه. وادانة للعدوان ومن يقفون وراء
يمكن إعادة دراسة هذه النكت في وقتها 
ولكننا ندونها ليس بغرض النكتة الساذجة 
ــمــا بــغــرض كــشــف حقيقة عظمة هــذا  وإن
الشعب الذي يظهر في الشدائد أنه أكبر من 

كل التحديات.

طتموه؟! أّي شرٍّ تأبَّ
شيء ال ُيصدق وال يقبله العقل ولم يكن متوقعًا أن النظام السعودي كان يحمل كل هذا الحقد   

والخبث والكره ضد اليمن وشعبها الراقي بأخالقه وتدينه، وأنه كان يتأبط كل هذا الشر 
والجحيم الذي يصبه على رؤوس األطفال والنساء والشباب والمسنين واألبرياء عامة من اليمنيين..

أية غطرسة واستعالء وتكبر وتجبر وطغيان يوازي ما يمارسه العدوان السعودي والمستأجرون 
لديه من أنظمة البغي واإلجرام؟!!

أهو المال والملك الذي يقتل شعب اليمن ويدمر مقدراته ومكتسباته والبنية التحتية لبلده 
المغدور به من جاره واخوته وأشقائه األفاعي؟!

إلى هذا الحد يمكن للمال أن يشتري أنظمة وزعماء وملوكًا وامراء ويتخذهم عبيدًا لنزوات الملك 
سلمان ورغبات ساداته..

ات والفخامات من  أُيعقل ان يكون للمال كل هذا النفوذ والقدرة على شراء المواقف والذمم والوالء
أجل قتل شعب مسالم وصابر وشجاع؟!

قد يفعل المال كل شيء من هذا القبيل، لكنه ال يستطيع ان ُيسقط جرائم الطاغية سلمان وعبيده 

رتكب بحق اليمن، والمجازر واالبادة الجماعية بحق الشعب 
ُ
من اصحاب الفخامة والجاللة والسمو التي ت

اليمني من االبرياء واالطفال والنساء وكبار السن!!
ال يستطيع المال السعودي ان يزيف التاريخ أو أن يكتبه باالصابع التي على الزناد الملطخة بدماء 

أطفال اليمن ونسائه وشبابه وجنوده وشيوخه..
ال يمكن لسلمان آل سعود أن يمحو بماله مأساة مخيم المزرق بحجة وكارثة مصنع األلبان بالحديدة 
وإبادة االحياء السكنية في أمانة العاصمة صنعاء والمئات من الجرائم اإلنسانية واإلبادات الجماعية 

التي ارتكبها عدوانه الغاشم واليزال على اليمن وشعب اليمن!!
كم يحتاج قادة التحالف العدواني من ماٍل ليزيلوا الترسبات والندوب التي حفرتها «عاصفة الحزم» 

في قلوب وأفئدة أبناء الشعب اليمني الحكيم الصابر المرابط؟!
وهل يستطيع طاغية المملكة السعودية أن يشتري الشعوب العظيمة والضمائر الحية بماله 
وجاهه ويوقف أنشطتها وفعالياتها االحتجاجية في كل دول العالم المنددة بجرائمه الجسيمة 
وعدوانه السافر على جارته اليمن وإسرافه في القتل والتدمير والهدم بحق المدنيين في اليمن؟!

> ربما أن طغاة الحرب على اليمن ال يدركون أن فتاوى علمائهم ال يمكن أن تكون مسوغًا أو مبررًا 
لهم لممارسة القتل والظلم والتجويع لشعٍب وصفه الرسول األعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم 

بأنهم أرق قلوبًا وألين أفئدة..
تبًا للمال والجاه إذا كان مدعاة للقتل والدمار.. وسببًا النتهاك األوطان والفتك باإلنسان..

 لقتل االطفال والنساء وتدمير المنازل والمساكن فوق 
ً
تبًا للمال إذا جعل من صاحبه «سلمان» آلة

رؤوس اآلمنين!!
سحقًا لسلمان وعاصفته التي أزهقت النفوس وأراقــت الدماء ودمرت المكتسبات والمقدرات 
وأوغرت الصدور وأثكلت االمهات ويّتمت االطفال وزرعت الطائفية والمذهبية وأساءت للجوار 

والدين وتجاوزت الشرائع والتشريع ومارست القتل والتجويع واإلرهاب والترويع!!
ما لم يدركه قادة العدوان- وفي مقدمتهم سلمان- أنهم تحكموا بالطلقة األولى وليس بمقدورهم 
التحكم بالطلقة األخيرة إّال إذا أبادوا الشعب اليمني عن بكرة أبيه.. ويبدو أنهم إلى ذلك سائرون وفي 

غيهم سادرون.. ولكن الله غالب على أمره.

 يحيى الفالحي


