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أحمد جباري (أبو خطاب)

من أكرب اإلشــاعات و األكاذيب
الــذي روجتهــا جامعــة اإلخوان
املسلمني وشارك يف الحملة وزراء
مــن حكومــة الرشعيــة وكتاب
وصحفيــن ال تخفــى عالقاتهــم
املشــبوهة بهذه الجامعــة تتنكر
للجميل الذي ال ينىس لدولة لإلمارات
العربية املتحــدة يف دعم اليمن؛ بل
وتصف اإلمارات بدولة احتالل لعدن
و للجنوب كله..
أمــا الحقيقــة؛ فــإن ترصفات
وسياسة اإلمارات يف اليمن تحايك
حقيقة دعــم اليمن نحو التحرر من
الحويث وإيران وبنــاء دولة ونظام
ومجتمع حديــث كام هو حال دولة
اإلمارات..
ولكــن مل تجد أي نيــة صادقة
لذلك يف الشــال؛ بــل مل تجد فيه
شعبا وجيشا يحمل املهام الجسيمة
ومســتعد للتضحية دون استغالل
وتالعب بعد أن ظهــر للعلن (أمراء

حرب ) يسيطرون عىل كل يشء يف
حكومة الرشعية وجيشها .
وكام كان الشــال ثقب أســود
يلتهم كل الدعم املايل والعســكري
القادم من دول التحالف دون جدوى
وكان يبــدوا بوضوح أن الشــال
يشكل (حاضنة شعبية ) للحوثيني
ولشيعة إيران كان هناك يف الجنوب
يتكون جيشــا قتاليا يتجاوز املحن
ويحقق االنتصــارات حيثام حل يف
كل الجبهات ,وقادة صادقون جاءوا
من بــن صفوف الجامهــر التي
بايعتهــم فعاهدوها عهد األوفياء ..
وكان لهم وماتزال طموح بناء دولة
و تحقيق مطالب شعب .
كان أكــر دليــل عــى كــذب
اإلشــاعات املاكــرة أن أي دولــة
تستعمرأو تحتل أي بلد ال ميكن يف
أي حال من األحوال أن تنشئ له من
أبناء شعبه قوة عســكرية ضاربة
وجيشــا مدربا تدريبا حديثا وقويا
مكتمل األركان جنودًا وضباطـ ًـــا
وصف ضباط وقاد ًة من أبناء الشعب

(املحتل ) وتقوم بتســليحه بأحدث
األسلحة فال تستطيع السيطرة عليه
الحقا فالدولة التي تفعل ذلك ال تفكر
باحتالل أو اســتغالل شعب يف أي
حال من األحوال...
وهذا ما عملته متامــا اإلمارات
العربية املتحدة التي مل تكن غري دولة
ريا لشعب الجنوب
شــقيقة تجلب خ ً
الويف بل لشعب اليمن ككل
وعــى العكس فقــد رأينا اليمن
الشــايل عند احتالله الجنوب يف
94م كان من أهــم أفعاله وخططه
(االســتعامرية) للســيطرة عىل
الجنوب وشعبه تدمري جيش الجنوب
وقوته العسكرية واالقتصادية وطرد
واغتيال قادتــه يف الجيش واألمن
وتهميــش أبنائه ومنــع التحاقهم
يف الكليات العسكرية وعدم تأهيل
ٍ
ضباط من أبناء الجنوب .
كان هــذا مبثابة حرمــان أبناء
الجنوب من أن تكــون لهم أي قوة
أو مشــاركة يف الجيــش واألمــن
فيعيشــون مســتضعفني بصفة

من ي�ســـرق من؟
عيدروس النقيب

أنا حديث عهد باســتخدام خدمة تويرت ،وقد
جربت أن أكتفي بنسخ روابط التغريدات لنرشها
عىل هذه الصفحة؛ لكن التفاعل معها كان قريبا
من الصفر وأتوقع أن السبب رداءة الخدمة وعلو
كلفتهــا يف داخل الوطن ،ولذلك ســأضطر إىل
نســخ نصوص التغريدات
كام هي عىل حســايب يف
تويــر مــع أي تعديالت
لفظية منعنــي منها ضيق
مســاحة التغريدة؛ فأرجو
من املشــركني يف تويرت
متابعتي عىل حسايب .
د .عيدروس نرص نارص
@aidnn55
 .١يقولــون :اإلمارات
جاءت لترسق خريات اليمن،
وقد صدقهم البعض .
لكنهــم ال يعلمــون أن
موازنة إمارة الفجرية التي ســكانها أقل من ٪١
من ســكان اليمن أكرب من املوازنة السنوية لكل
اليمن .
نصيحة لصناع األكاذيــب ،ابحثوا عن كذبة
صعبة التفنيد؛ ليصدقكــم الحمقى أما األذكياء
فقد اكتشفوا حقيقتكم منذ عقود.
 .٢يتســاءلون :إذا كانت اإلمــارات ال ترسق
اليمن فلامذا جاءت؟
نذكرهم أن اإلمارات جز ٌء من التحالف العريب
الذي دعاه رئيــس الجمهورية ملواجهة املرشوع
اإليراين يف اليمن.
ونذكرهم أيض ًا أن القــوات اإلماراتية عندما

وجدت حليف ًا صادق ًا ومؤمنــ ًا بقضيته نجحت
وإياه يف تحقيق هدف قدومها يف أقل من ١٠٠
يوم.
 .٣ونذكرهــم أيض ًا أن اإلمارات والســعودية
دعمتا املقاومة يف الشامل أكرث من الجنوب ،لكن
الفرق أن هناك من ســخر الدعم لتحقيق الهدف
منه ،وهنــاك قيادات ســخرت
الدعم للمزيد من اإلثراء الحزيب
والشخيص وأوقفت املواجهة مع
العدو منذ  ٤ســنوات ،مع تنامي
أمالكها البنكية واالســتثامرية
متعددة األغراض .
 .٤ويتســاءلون :ملــاذا تدعم
اإلمارات (مليشــيا خارجة عن
الدولة)؟.
أوال( :املليشــيا) التــي
تقصدونها هي قــوات املقاومة
الجنوبية التــي دحرت املرشوع
الحويث من أرض الجنوب .
ثانيــا :هذه القوات تشــكلت
وتعني قادتها بقرار من رئيس الجمهورية.
ثالثا :لهذه القوات حاضنة شعبية تعدادها ٦
ماليني مواطن جنويب.
 .٥أما ملاذا تدعم اإلمارات هذه القوات؟ فألنها
ملســت الثمرة اإليجابية لهذا الدعم عىل األرض
يف شكل انتصارات ساحقة ضد العدو املشرتك،
بينام تحول دعمها ودعم األشقاء يف السعودية
للجيش (الوطني) إىل اســتثامرات عمالقة يف
تركيا والقاهرة وباكو ويف أبو ظبي نفسها.
فمن يستحق الدعم؟؟ ومن يرسق من إذن؟؟
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دامئة بل عــى مدار مــا يزيد عن
عرشيــن عام متت الســيطرة عىل
ثروات الجنوب واقتصاده واستغالل
شعبه وتهميشه وإقصائه من وطنه
عسكريا واقتصاديا وسياسيا .
وبالطبع عندمــا انطلقت ثورة
الجنــوب بقيادة الحــراك الجنويب
يف 2007م كان حــراكا ســلميا
وكانت الجامهري تواجه قوة النظام
وجربوته العســكري بصدور عارية
وتضحيــات جســيمة وتم رضب
حراكهم عسكريا ومع ذلك مل تنترص
قوتهم عىل إرادة الشعب,
كان رعــب اإلخوان املســلمني
والقوى السياســية والعســكرية
وأمراء الحرب يف الشامل من ظهور
جيش للجنوب بهذه القوة والتنظيم؛
ألنه حقق ويحقق ما ييل:
 )1حقق انتصارات ساحقة ضد
الحــويث وإيــران يف كل الجبهات
التي اشرتك يف تحريرها يف الجنوب
والشــال يف زمن قيايس ففضح

تالعــب وخيانة القوى الشــالية
الرابطة يف نهم طيلة خمس سنوات
.
 )2أثبت جيش الجنوب أنه مصدر
لحفظ األمن واالستقرار يف املنطقة
من خالل قطع يد إيران يف املنطقة
وانتصاره يف محاربة اإلرهاب الذي
ترعاه وما تــزال جامعات وكيانات
سياســية لهــا انتــاءات إرهابية
واضحة حتى يومنا هذا ..
 )3يجعل مطالب شعب الجنوب
قوية نحوا االستقالل وفك االرتباط
مع الشــال؛ فقد تحقق لــه بناء
قوي يحميه وأمن ومخابرات
جيش
ٍ
وقيادة سياسية تجعل العامل أجمع
يتعامل بجدية للخالص من الوحدة
الفاشلة يف الشامل ويستمع لصوت
الشعب الجنويب ومطالبه .
 )4أثبت جيش الجنوب أنّ هنا يف
جنوب الجزيــرة العربية قوة جديدة
تم تهميشــها وإقصاؤهــا بتعمد
واضح خالل فرتة الوحدة الفاشــلة
( االحتالل الشاميل) ولعل ظهورها
بهذا الزخم يعــد انتصارا لكل القوى
اإلقليميــة وعىل رأســها اإلمارات
العربية املتحــدة ودول الخليج التي
اكتشفت هذه القوة املنترصة ووجب
حاميتها .
فللوفــاء نقول :شــكرا إمارات
الخري ،شــكرا أوالد زايد ..شكرا دول
التحالف شكرا لكل من أسهم يف بناء
جيش الجنوب وشكرا لكل من يسهم
فيعمل مع الجنوبيني لخالص شعب
الجنوب وفك ارتباطه واســتقالله
القريــب جــدا من براثــن الوحدة
امليتة...

