
ولي عهد أبوظبي يعلق على انتخاب 
اإلمارات عضًوا في مجلس األمن

إعــادة تفعيل منظومــة الجامعات 
اإلرهابيــة بالجنوب بدأت مؤخرا بوترية 
عاليــة ولغايات سياســية محضة. فال 
أحد يجهل  من تكــون تلك الجهات التي 
تقــف خلفها، فلها تاريــخ وباع طويل 
بهذا الشأن، تســتخدم هذه الورقة كلام 
وجدت نفســها يف وضع سيايس غري 
كالذي  اســتحقاق،  كل  وعنــد  مريح، 
يتشكل حاليا عىل وقع املبادرات الدولية 
الساعية لوقف الحرب باليمن وشعورها 
بأن مستقبلها بالشامل بات عىل كفوف 
محور  وهــو  وبالجنوب،  العفاريــت، 
وجودية  معركة  فيــه  وترى  اهتاممها، 
ال بد مــن أن تخوضها بعــد أن أضحى 
مستقبلها فيه قامتا ومجهوال مع تنامي 
تحررية،  لقوى جنوبية  القوي  الحضور 
بالتوازي مع شــعور هــذه الجهات - 
أعني الجهات التي تقف خلف تنشــيط 
الجامعات اإلرهابية - بأن مثة استهداف 
إقليمي ســيطالها وستجد نفسها عىل 
كاملة  ومجرد  القادمة  التسوية  هامش 
عدد، بعد أن أخفقت مع التحالف بهزمية 

الحوثيــن أو حتى تقويــض نفوذهم 
والجامهرييــة  العســكرية  وقوتهــم 
الطاغية بالشــامل، لهــذا الجنوب هو 
الوطن البديل الذي ال يجب التمســك به 

بأي مثن.
أما الجهة املستهدفة من تنشيط هذه 
الجامعات اإلرهابيــة يف الجنوب فهي 
والقريبة  البعيدة  التجارب  - كام تخربنا 
- كل القوى الجنوبية التي ال تدور بفلك 
تلك القوى السياسية املتدثرة بالدين تارة 
وبالوحدة والوطن تارات أخرى، فاملشهد 
اليوم يعيد نفســها عىل شــكل مأساة 

وملهاة.
    ُمـخطئ من يستهن اليوم برضر 
هذه الجامعات، اعتقادا بأن جنوب اليوم 
ليس جنــوب عام1994م، فــإن كانت 
هذه القوى وهــذه الجامعات عام 94م 
مسنودة فقط من قوى محلية يف صنعاء 
متواضعة  قتالية  وخربة  أسلحة  ومتتلك 
قياسا مع خربة الســنوات التي تلت إال 
أنها اليوم قد أضحــت أكرث خربة وأكرث 
الفقر والبطالة  عددا وتستفيد من حالة 

لجهــل  ا و
يعاين  الذي 
الشباب  منه 
بالجنــوب، 
حالة  ومن 
ت  نفــال ال ا
منــي  أل ا

واإلعالمي، وصارت أكرث سمنة وتضخام 
بفضل  األسلحة  صنوف  بشتى  عسكريا 
فــوىض الحرب وازدها تجارة الســالح 
من الخارج من جبهــات القتال وتنامي 
التحريــض الطائفــي، وتتضخم ماليا  
بحكم منظومة الفاســد املــايل املريع 
التي تحكــم قبضتها عليه وعىل تالبيب 
املؤسســات اإليرادية وفــوىض اإلدارة 
املنفلتــة بهــذه املؤسســات املوجودة 
الدبلوماسية  بالداخل وكذا املؤسســات 
بالخارج،  كام أنها صارت تحظى بغطاء 
و دعم مايل وإعالمي خارجي أكرث بكثري 
مام كان قبل وبعد حرب94م، خصوصا 
مع دخول عامل التحريض الطائفي منذ 
انطالقة هذه الحرب، أعني حرب 2015م.
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المقال االخير

التقى اللواء عيدروس قاســم الزبيدي - 
رئيس املجلس االنتقــايل الجنويب، صباح 
األربعاء املايض 9 يونيــو 2021م - نخبة 
من السياســين واالقتصاديــن والكتاب 
والصحفين واألكادميين وقيادات املجتمع 
املدين وممثــي الجمعية الوطنية للمجلس 
بالعاصمة عــدن، وقدمت مداخالت رصينة 
القائد عيدروس وعّقب عليها  إعجاب  نالت 
بأنها أّثرت فيــه ومتّنى لو أنه خرج بإعالن 
دســتوري لكنه الواقع الدويل الذي يضحك 
أمام قرار صعــب ولكن طال الدهر أم قرص 

فالجنوب قادم قادم.
مرصعا  بالبيانات  غنيا  كالما  ســمعت 
بالفقاعــات العلميــة والذاتية وســمعت 
انفعــاالت خرجت عن املألوف اإلســالمي 
الذي نستمده من القرآن والسنة وهذا كتاب 
الله وما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد، 
سمعت كالما من هذا أو ذاك من القلة تهدف 
إىل توســيع دائرة الفتنــة، ولعلم الجميع 
بأن املوســاد وراء ذلك، ألنني سمعت القائد 
ومثقفات  مثقفــن  وســمعت  عيدروس 
وجدت نفيس مشــدودا إليهم ومل أســمع 

كلمة نابية من القائد عيدروس.
الذيــن تحدثــوا بأمانــة ويعرفون كل 
شــاردة وواردة عن الواقع املعاش والقائد 
عيدروس قــال كالما جميــال إال أنه يرى 
يف قاعــة الكواليس اإلقليميــة املحكومة 
مصالح دولية لهــا تأثري زمني معن وهنا 
يرى  حصيف  كمتزوج  عيدروس  القائد  برز 
ما ال يــراه املجربون املحكومــون بقاعدة 
)واحد زائد واحد يساوي اثنن(، وهؤالء ال 
يرون عيدروس يف الدائرة املغلقة للمصالح 
الدولية وهكــذا كان لقاء عيدروس املتزوج 
يريدون  فهم  والطيبن  املجربن  بالعازبن 
الجنوب يف مــرق هذا أو مغربه واملتزوج 
عيدروس يريد الجنــوب القادم يف مرق 

الغد أو مغربه.
ما أحاله وقناعاته عيدروس وعشــناه 

معه.

جنيب محمد يابلي

لقاء عيدروس المتزوج 
بالعازب المجرب

�سالح ال�سقلدي

األمناء/ البيان:
أكد الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 
أن  املســلحة،  للقوات  القائد األعىل  نائب  أبوظبي 
انتخاب اإلمارات لعضوية مجلس األمن الدويل للفرتة 
من 2022-2023 يجســد ثقة العامل يف السياسة 
 ، تيــة ا ر ما إل ا
ة  ء كفــا و
متهــا  منظو
ســية  ما بلو لد ا

وفاعليتها.
زايد  بن  وقال 
حســابه  عىل 
منصــة  يف 
"انتخاب  تويرت: 
اليوم  اإلمــارات 
مجلس  لعضوية 
الدويل  األمــن 
مــن  للفــرتة 
 2 0 2 3 -2 0 2 2
ثقــة  يجســد 
السياسة اإلماراتية، وكفاءة منظومتها  العامل يف 
الدبلوماسية وفاعليتها.. وانطالقًا من املبادئ التي 
تأسست عليها، ستواصل اإلمارات مسؤوليتها من 
أجل ترسيخ السالم والتعاون والتنمية عىل الساحة 

الدولية".
وانتخب أعضــاء الجمعية العامة لألمم املتحدة 
دولة اإلمارات لعضوية مجلــس األمن إىل جانب 
ألبانيــا والربازيل والغابون وغانــا للفرتة 2022-

 .2023

من جديد.. اإلرهاب في خدمة السياسة

أول مظلية من طور الباحــة الصبيحة مبحافظة لحج يف جيش 
جمهورية اليمن الدميقراطية الشــعبية إنتصار هواش مجيد، تعظيم 
سالم لها وللجيش الذي دمرته عصابات أنظمة الحكم اليمنية البائدة.

صورة وتعليق


