
وفقك الله يا أبا محمد 

البحث عن دولة "هادي"..!

مثلام كانت الهمــة قوية يف إنجاز 
مرشوع إنارة خــط كالتكس _الربيقة 
الشمسية  بالطاقة  تعمل  إنارة  بأعمدة 
الــذي ادخل البهجــة وزرع األمل يف 
قلوب الناس ،، فســتحال الظالم نورًا 

وارشاقًا. 
فأننا كذلك  متأكدون من أن همتكم 
ســتميض قدمــًا الســتكامل الوجه 
األخر من ذلك املرشوع ليشــمل الخط 
البحري كاماًل باتجاه جولة فندق عدن 
الرائعة  اللوحة  املشهد وتكتمل  ليكتمل 
التي ينتظرهــا الناس هي وغريها من 
الخطــوات األخرى التــي تعرب بصدق 
العاصمة عدن  إىل  الحيــاة  عن عودة 
منذ أكرث من خمس ســنوات مضت ،، 

ارتبط  فلطاملــا 
والضوء  النــور 
الظالم  وتبديــد 
باألمن  بالشعور 
يف  واألمــان 
قلوب املواطنني .
وتقدير  تحية 
لــكل جهــودك 
متابعاتــك  وكل 
الحثيثة من خالل 
موقعك كمحافظ مؤمتن عىل مصالح 
يف  وجهدك  ســعيك  كل  يف  النــاس 
تسهيل كل ما ميس حياتهم وخدماتهم 
مبا هو متاح لــك من أمكانيات وبرغم 
كل املنغصــات والعراقيل التي تصنعها 
أطــراف وأذرع املفســدين ،، إال إننــا 
نبقى نقول ونردد بــأن عىل قدر أهل 
العزم تأيت العزائم ، وفقك الله وســدد 

أبا محمد أنــت وكل الرجال  خطاك يا 
خدمة  يف  لتكونوا  املخلصني  الرشفاء 
عدن وخدمة املواطنني فيها  وتأكد أن 
كل األوفياء هم خلفكم يســاندون كل 
خطواتكم ..كل التوفيق لك يا محافظنا 

العزيز .

مركبة خاصة تنطلق من صالة مطار إسطنبول الدويل، تقل 
الشــيخ العالمة ومخرتع عالجات جميع األمراض عبداملجيد 
الزنــداين يف الطريق إىل منزله الفخم الذي اشــرتاه بأموال 

السعودية.
محمد اليدومــي ينتظر من رشفة منزلــة املجاور وصول 
الزنداين، تدخل املركبة من بوابة الرئيســية، والزنداين ميسح 
عىل لحيته الصهباء، ويحاول صنع ابتسامة مزيفة، ملستقبليه 
من قيادات اإلخوان الذين اصطفوا يف حديقة املنزل، ينتظرون 
األســري املحرر من ســجون الرياض، ترجل الكهل من املركبة 
وبدأ يف السالم عليهم ملوحا بيده، فالرجل الطاعن يف السن 
يخىش فــريوس كورونا، فيام نجله مكتشــف عالج املرض 

األخري يقوم بإنزال الحقائب .
سار الزنداين نحو البوابة الرئيســية للمنزل وخلفه تسري 
قيادات اإلخوان، وحني فتح له الباب، ســأل الزنداين عن زعيم 
التنظيــم محمد اليدومي، حينها أخربه أحدهم، أنه مشــغول 
بكتابة بيان، يبــني موقف التنظيم من اتفاق الرياض والحرب 
يف الجنوب، فيام اآلنيس يتحدث مع املطبخ اإلعالمي للتفاعل 

مع البيان املرتقب.
وحني خرج البيــان، كان الزنداين يغــط يف نوٍم عميٍق،  
لتخرج املواقــع االلكرتونية املمولة وتلــك التي باع أصحابها 
ضامئرهم بثمن بخس، للحديث عــن عظمة البيان التاريخي 
لليدومي وأنه من أقوى الخطابــات التي مل ير لها مثيال حتى 

يف عهد الفتوحات اإلسالمية.
قال اليدومي وبلســان املرشــد األعــىل مخاطبا عبدربه 
منصور هادي، "ال حكومة إال بدخول عدن"، ويف شقرة كانت 
التوجيهات قد وصلــت بالتصعيد، يخرج أحدهم بعد أن أنتهى 

من الطباخة، "ال خيار إال بفرض هيبة الدولة".
كانــت الدولة املراد فرض هيبتها تخرس قاعدة عســكرية 
يف محيط مأرب، فيام هادي يشــعر باألحراج، كيف سيخرب 

السعوديني بالخرب، الذي علموا به قبل أن يصل إليه.
يف ظهرية اليــوم التايل، كان األحمر يدق باب غرفة هادي 
للحديــث مع الرئيس، الذي كان يغــط يف نوم عميق معوضا 
سهر الليلة املاضية مع قات مسامري أىت من الحبشة..  بلكنة 
محلية "ايه تبي مني اآلن؟ "يف صالة الشقة جلس هادي بعد 
أن لبس بدلته الرســمية، األحمر مخاطبــا "نبحث عن خطة 
جديدة للوصول إىل زنجبــار، إذا تريد نارص وزيرا للداخلية، ال 

بد أن نسقط زنجبار".
ترد مكاملة هاتفية.. هادي لنائبه "هذا األخ القائد"، أخربه 
أن األمور مبرشة بخري وأن الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
تحقق انتصارات يف مــأرب والجوف وعمران وصعدة وحرف 

سفيان وذمار ورداع".
يضحك الضابط السعودي ويغلق الهاتف، ويلعن يف هادي 
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المقال االخير

مل يعد األمر خافيًا ومل يعد الســؤال عّمــن يعطل تنفيذ اتفاق 
الرياض مربرًا، فقد قام كبري قادة اإلصالح الفريق محمد اليدومي 
بكشــف ما كان مســتورًا من خالل ما وصف بأنه بيان التجمع 
اليمني لإلصالح، لكــن تداوله عىل وســائل التواصل االجتامعي 

واملواقع اإللكرتونية جاء مذيال باسم محمد اليدومي.
اســم صاحب البيان ليس مهاًم، لكن املهم هو ما تضمنه ذلك 
البيــان، والذي نص عىل " إن عدم تنفيذ ما تــم االتفاق عليه من 
تنفيذ الشق العسكري واألمني سيجعل والدة الحكومة أمرًا متعرسًا 

وغري قابل ألعذار ال معنى لها".
هــذا بالضبط ما عنينــاه عندما تحدثنا عن فــزورة "البيضة 

والدجاجة"، املشهورة يف الرتاث البيزنطي املعروف.
محمد اليدومــي ليس غبًيا، لكن تجربتــه يف عامل املخابرات 
والجاسوسية والسياسة، تجعله يتصّنع كل املظاهر والسلوكيات 
التمويهية مبا يف ذلك ادعاء عدم املعرفة، وال أقول التظاهر بالغباء.

يف هذا الســياق، سينبغي تذكري رئيس حزب اإلصالح أن عقدة 
أسبقية امللحق السيايس عىل امللحق األمني والعسكري كانت هي 
من أدى إىل والدة "آلية الترسيع" التي نصت عىل تشكيل الحكومة 
)التي ســميت بحكومة املناصفة(  خالل 30 يومــًا، لتتوىل هي 
اإلمســاك ببقية امللفات ومنها وعىل رأســها بطبيعة الحال امللف 
األمني والعسكري، وطبعا االقتصادي والخدمي واإلنساين، مام ال 

يخطر عىل بال اإلخوان يف قيادة اإلصالح.
لقد اتضح من يعطل تشــكيل الحكومــة وقالها األخ اليدومي 
بلســانه وليس عىل لسان مصدر مســؤول أو ناشط من ناشطي 

اإلعالم اإلصالحي، ومضمون كالم الفريق اليدومي فحواُه:
 أيها الجنوبيون!

سلموا رقابكم وقواتكم ومواقعكم وأسلحتكم ومدنكم وأفراد 
مقاومتكــم للقادة الراهنني الذين يســلمون املــدن واملحافظات 
الجوف  مبحافظة  بإلحاقهــا  ليقومــوا  للحويث،  واملعســكرات 
والبيضــاء ،ورصواح وميدي  وفرضة نهــم وغريها من املناطق 
التي ســلمها هؤالء القادة األفذاذ للحوثيــني، قبل أن تفكروا بأي 
حكومة تســلم الرواتب للموظفني وتعيد الخدمات املدمرة، وتنهي 
ل القضاء والقانون، وتتكفل بقيادة املقاومة  املجاعة واألوبئة وُتَفعِّ

الحقيقية الهادفة لدحر جامعة إيران يف اليمن.
يا سعادة الفريق!! 

كالمك يقول أن ال حكومة بــدون ترضيتك أنت وحزبك وقواتك 
التي تتفوق يف عدد هزامئها عىل أصغر كتيبة أو فصيلة )رشعية( 
تقــاوم )انقالبيني( يف العامل، رغم التهامهــا لكل موازنة الحرب 
املليــارات بالريال الســعودي والدرهم اإلمارايت  البالغة عرشات 

واللرية الرتكية والريال القطري والريال اليمني.
فهل أنت جاد يف ما تقول؟ 

هل فعال ستعطل أنت وحزبك تشكيل الحكومة؟
وهل ستواصل أنت وحزبك ومن يتحالف معكم، حرب التجويع 
والخدمــات بجانــب حرب القذائــق والقاصفات عــىل الجنوب 

والجنوبيني؟
وهل ستستمر عصابات القتل والسطو والنهب يف تعز، كام يف 

شبوة وسيئون ما مل تلبَّ مطالبكم؟
نعرف أن  معاناة الناس يف محافظات الجنوب مل تعد تعنيكم، 
ألن الجنوب هو منطقة معادية بالنسبة لكم، لكن عىل األقل ارفقوا 
بأهايل تعز، والساحل الغريب، وما تبقى من محافظة مأرب، فضال 
عمن يخضعون لهيمنة وقمع وتسلط الحوثيني، الذين مل يخطروا 
لكــم عىل بال، وبرهنوا فعاًل أن الحــويث عدوكم وأن حربكم معه 
حرٌب حقيقية، وليســت مجرد متثيلية طوييييييلة، عمرها ســت 
سنوات وقد تطول؟ وأنكم أنتم والحوثيني ال تقومون بتبادل األدوار 

يف هذه املرسحية اململة واملقرفة!
هل ننتظر منكم نفيا ملا نقول؟

وهل ســتقدمون برهانــًا عىل أنكم مؤهلــون ملواجهة العدو 
الحقيقي وهزميته؟

أم إن انتصاراتكم ال تتحقــق إال يف أرض الجنوب، وتتحولون 
أمام الحوثيني إىل ما عناه الشاعر، عند ما قال: 

أسٌد عيلَّ . . . . ؟؟؟

 د. عيدروس النقيب

عند ما يغرد الفريق 
اليدومي!!

�صالح �أبو عوذل

عبد�لقادر �لقا�صي

وقل للزمــان أرجع يا زمن عــدن عام 1984 حــني كانت األناقة 
والتحافة والرشاقة ..!

من ذاكرة الجنوب

ونائبه.
الرئيس لنائبه، ايوه كلم كمل؟.

ايه أكمل.. الجيش كمــل يف أبني، الحل 
تشوف األشقاء أننا نريد سالح عشان نحارب 
الحويث، ونرسلها إىل أبني، عشان نستقطب 
أنا تكلمت  قيادات، حاول تتكلم مع األشقاء 

معهم املرة األوىل.
يف بوابة قاعدة ماس العسكرية مبأرب، 
كان مســلحا حوثيا رث املالبــس، قد رمى 
بنفســه فوق تلة رملية، تصله رسالة عىل 
تطبيق واتس اب، "هادي ونائبه يتحدثان عن 

انتصارات ساحقة ضد الحوثيني".
يتفق كيس "الشمة"، ويسأل نفسه، هل 
تكفــي للقتال، فيام  محمــد الحويث يلتهم 
الفخــم بصنعاء،  القــات يف منزله  أوراق 

ثم  يضحــك، 
"لوال  يقــول 
س  لفلــو ا
ما  القطريــة، 
مأرب  تركنــا 

ثانية واحدة".
يف شــقرة 
الذيول  تستعد 

والثعالب ملعركة جديدة، التوجيهات بالهجوم 
وصلت، أحدهم يســأل اآلخــر إىل متى هذا 
القتال، يــرد عليه األخر "إىل أن نفرض دولة 

املارشال".
العادة،  جرت  كام  وانكرس،  الهجوم  وقع 
واملحصلة قتــىل وجرحــى، ودولة هادي، 

تختفي كقرص الشمس يف وقت املغيب.


