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ً
بالمؤتمر الشعبي العام قائال

التداعيات داخل السعودية هي انعكاس الستعجال 
محمد بــن سلمان لــالنــقــالب على األســـرة الحاكمة 
السعودية في الوصول إلى كرسي الُملك متجاوزًا تقاليد 
العائلة في االنتقال والتداول التوافقي للسلطة بين أبناء 
الملك عبدالعزيز وأحفاده، وهو انقالب على الضوابط 
واألسس التي وضعها الملك الراحل عبد الله بن عبد 
العزيز لضبط االنتقال السلس للملك بين أبناء الملك 

عبدالعزيز وأبنائهم.
وانقالبات محمد بن سلمان طمعًا في وراثة الملك 
 بوضع محمد 

ً
وحصره في فرع سلمان تتمثل بداية

بن سلمان وزيــرًا للدفاع ورئيسًا لمجلس االقتصاد 
ومنحه صالحيات هي من صالحيات الملك وولي العهد، 
ثم باالنقالب على ولــي ولــي العهد األمير مقرن بن 
عبدالعزيز، ووضع الملك سلمان ابنه مكانه بصورة 
غير شرعية ومخالفة للضوابط واألعــراف األسرية، 
وتمثل االنقالب الثالث في االنقالب على ولي العهد 
محمد بن نايف وإزاحته من والية العهد لصالح بن 

سلمان.
وإذًا، فما يحدث في الرياض من تداعيات 
داخل األسرة المالكة هو استكمال لالنقالبات 
المتعددة التي قــام بها محمد بن سلمان 
ــده في االستيالء المتدرج على  بإسناد وال
مــفــاصــل الــحــكــم والـــقـــوة خــــارج شرعية 
التوافق األسري والنظام المنظم لتداول 
الحكم داخل األسرة السعودية الحاكمة، 
وذلك تطلعًا إلى اإلمساك بمفاصل القوة 
: العسكرية، واألمــنــيــة، واالقتصادية، 

واإلعالمية والدينية.
لكنه بذلك قد أثار على نفسه األجنحة 
ــة واالقــتــصــاديــة  ــي ــن الــعــســكــريــة واألم
واإلعالمية والدينية داخل األسرة وداخل 
النخب الــســعــوديــة، نــظــرًا الستعجال 
انــقــالبــه عــلــى الجميع وطــمــوحــه في 
االنقالب على الجميع واالنفراد ألول مرة 
بحكم المملكة بفرع واحد من فروع 

األسرة الحاكمة.
وقبل كل هذا كان إعــالن العدوان 
التحالفي الخليجيـ  األمريكيـ  العربي 
ـ اإلسرائيلي على اليمن إحدى األدوات 
التي أراد الملك سلمان وابنه تمكين 
األخير من تقوية شوكته العسكرية 
عبر الــعــدوان على اليمن بأيادي 
الــمــرتــزقــة مــن اليمنيين والــعــرب 

والمسلمين واألجانب.
مشيرًا الــى أنــه لما تحول الــعــدوان على اليمن إلى 
فشل لمحمد بن سلمان، واجه النظام السعودي كذلك 
هزائم أخرى في المحيط العربي، تتمثل في تراجع 
وسقوط تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
(داعــش) وذلك في سوريا وفي العراق وفي اليمن، 
ولبنان، وسقط المشروع السعودي في تفكيك العراق 
من خالل سقوط المشروع الكردي وبصورة خاطفة 

أربكت األجندة السعودية والخليجية.
مضيفًا أن تصرفات الغالم الطائشة لم تقتصر على 
المحيط العربي، بل انتقلت لتفكيك مجلس التعاون 
الخليجي من خالل خالفه مع قطر وعدوانه عليها، 
ونية االنقالب على نظامها، وسياسة الهيمنة على 

دول الخليج، وهو ما سجل فشًال إضافيًا لما ذكرناه.
وبعد تلك االرتــدادات المهزومة تصّور محمد بن 
سلمان أن جبهة لبنان هي الجبهة الضعيفة التي يمكن 
أن يحقق فيها انتصارًا ما، فحرض إسرائيل والواليات 
المتحدة على معركة خاسرة ضد حزب الله تحت مبرر 
مواجهة النفوذ اإليراني في المنطقة، وبــدأ ترامب 
يتذكر الضحايا األمريكيين في شواطئ بيروت، بينما 
ال ترغب إسرائيل في فتح جبهة تعرف أن صواريخها 
ستتساقط على رأسها، وخاصة مع الوضع السوري 

الذي لم يعد لديه ما يخسره في حربه مع إسرائيل.
وبينما نفذ محمد بن سلمان انقالبه على األجنحة 
والنخب العسكرية واألمنية واالقتصادية واإلعالمية 
تحت مبرر الفساد، أراد أن يشمل رئيس وزراء لبنان 
وعائلة الحريري بذلك االنــقــالب باعتبارها إحــدى 
العوائل الوظيفية االقتصادية للعائلة السعودية، غير 
مكترث بوضعه السيادي وباألعراف الدبلوماسية في 

العالقات بين الدول، معتبرا لبنان ضيعة سعودية.
وبدال من أن يكون قد استجمع كل عوامل القوة بهذا 
االنقالب الشامل، يبدو أنه تورط في استثارة وعداء 

كل هؤالء دفعة واحدة. 
كل هذا يحصر غضب بن سلمان وفشله وورطته 
بإغالق المنافذ البرية والبحرية والجوية المتبقية 
لليمن، وبقصف المدنيين في اليمن و وتدمير المنشآت 
ومحاولة الحشد للجبهات، ويأتي اجتماعه بقيادات 
اإلصالح في محاولة لتعزيز موقف المرتزقة عسكريا 
ومــحــاولــة لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية 

للعدوان.
مشيرًا الى أنه كان من الملفت ربط إيــران وحزب 
الله بإطالق الصاروخ بصورة غير منطقية لغرض 
رسم محور المعركة القادمة، وهــروب من الحقائق 
العسكرية، األمر الذي جعل الرئيس روحاني يطلق 
تصريحًا ملفتًا بقوله: إذا كان الصاروخ الذي أطلق هو 
من إيران فلماذا تقصفون اليمن؟ ومثل هذا التصريح 
يشكل صفعة للسعودية التي تريد زورا أن تبرر الربط 
بين معركتها في اليمن ومعركتها ضد حزب الله في 
لبنان، بدًال من مواجهة إيران التي تشاطؤها جغرافيا.
ومــع تــداخــل كــل هــذا الفشل الداخلي والخارجي 
النقالبات بن سلمان، أصبح أمام ورطات كبرى داخلية 
وإقليمية وعالمية ستنعكس على مستقبله بل قد 

تكون المانع له من الوصول إلى العرش.
ولسنا هنا بصدد التحليل المفصل للشأن الداخلي 
السعودي، بل ألنــه يرتبط مباشرة بالعدوان على 
اليمن، ذلك أنه ومع األسف سيظل اليمن بسبب وجود 

المرتزقة 
اليمنيين في السعودية هو الساحة 

الوحيدة للتعبير عن طيش وغضب بن سلمان من 
أخطائه التي تتساقط على رأسه.

مــؤكــدًا بــأنــه مــع غــيــاب الضمير الــدولــي وتــواطــؤ 
المجتمع الدولي فإنه ال مجال على المدى المنظور 
إال بمزيد من الصمود والضربات النوعية التي تضعف 
موقف بن سلمان الداخلي العسكري والسياسي واألمني، 
وهو ما تنتظره النخب السعودية التي انقلب عليها 

داخل األسرة وخارجها.
وهكذا ترتبط كل هذه التفاصيل والتقاطعات مع 
الحرب العدوانية على اليمن، فما يعتمل في الداخل 
السعودي لم يعد شأنًا سعوديًا، بل شأنًا ينعكس على 
اإلقليم ومنه اليمن والعدوان على اليمن.. وال نستطيع 
الحديث عن أثر ذلك على اليمن بمعزل عن التشابكات 
للموقف الكلي وتداعياته على المنطقة والعالم.. لم 
يعد الشعب اليمني يحتمل أن تكون قلوب العالم معه 

وسيوفهم عليه.
واختتم الدكتور النهاري حديثه بالقول: أتصور أن 
متغيرات الداخل السعودي التي هي في غير صالح 
األمير الطموح ستكون حاسمة لصالح إنهاء العدوان 
القائم على اليمن، وسيكون هذا العدوان واحدًا من 
المآزق التي ستسقط ابن سلمان وتبعده عن الوصول 
 هذا الخطأ الفادح بإيقاف هذا 

َ
إلى العرش، ما لم يتالف

العدوان وهذه الحرب الظالمة والعبثية، واالعتذار 
للشعب اليمني، وإعادة إعمار اليمن، والمصالحة مع 

كل النخب اليمنية.
من جانبه تحدث األستاذ شايف عزي صغير 
-األمين العام للحزب الناصري الديمقراطي- 

:
ً
قائال

ما يحدث داخل السعودية بين األمراء ليس ببعيد 
عن اليمن، فكما كانت حرب اليمن منذ بداياتها سببًا 
في إزاحة ولي العهد مقرن، كانت في وسطها سببًا 
في إزاحــة محمد بن نايف، وكانت في آخر حلقاتها 
سببًا في ادخال اكثر من خمسة عشر أميرًا وعدد آخر 
من الوزراء ورجال األعمال في قائمة الفساد، الفساح 
المجال أمام تولي محمد سلمان الُملك.. اليمن طريق 
السعودية للتسيد على القرار العربي واإلسالمي، 
واليمن طريق السعودية الى السقوط واالضمحالل 
خاصة إذا ما سلكت نفس الطريق التي تسير اليها اآلن 
وهي طريق العمالة وخدمة االستعمار، وبيع قضية 
فلسطين واالشتغال بأحداث وهمية على حساب 

القضايا المصيرية.
داعش صناعة أمريكية وتبّني سعودي خليجي 
مــشــتــرك، الــهــدف منه تمكين الــعــدو التاريخي 
واالستعمار االمبريالي من األمة العربية واالسالمية، 
فكما هو موضوع له استهداف قوة االقتدار العربي 
في كل الجمهوريات العربية هو أيضًا استهداف 
لألمة العربية واالسالمية من التقارب والتنسيق 
وبناء استراتيجيات لمواجهة اعدائهم فهو عملية 
تستهدف األمــة االسالمية واالســالم في حقيقته 
كدين سالم وتعايش ورحمة وتنمية.. لينقلب الى 
دين ذبح وقتل وتشريد لينفر الراغبين في الدخول 
الــيــه.. ومــع انتهاء مهمة داعــش وقبله القاعدة 
وسقوط مشروعيهما من خالل وعي ومواجهته في 
سوريا والعراق ولبنان واليمن، كان البد من تكشف 

المستور 
وخــروج المشاريع االستعمارية 

بوجهها الحقيقي القبيح دون أي حاالت تجميل أو 
تستر لتكون واضحة كما هي اآلن: اسقاط القضية 
الفلسطينية.. محاولة اسقاط البعد اإلنساني واإلباء 

في منبع الكرامة العربية اليمن.
إن قضية إيران ومحاولة استعدائها ليس إال الطريقة 
الجديدة التي ُيستهدف بها الــعــرب والمسلمون 
باستعمال قباحة الفعل العربي االمبريالي في استخدام 
اسرائيل والعالم االستعماري في الغرب وأمريكا فيما 
بقي لألمة مــن قــوة للمواجهة السقاطها تمهيدًا 
لتسليم وتهويد فلسطين كل فلسطين وتقسيم كل 
الوطن العربي واالسالمي تنفيذًا لما أقره الكونجرس 
األمريكي سنة ١٩٨٣م لما ُيسمى «روديــس»، وما 
جاء فيه من حقوق االقليات والعرقيات واالثنيات 
كما هو اآلن في أكراد العراق وسوريا وتركيا وإيران 
وأرمينيا، أما اليمن فهو الساحة التي ستنطلق منها 
الحرب االقليمية المخطط لها من قبل االستعمار 
والذي يتضح من خالل منطق أدوات االستعمار في 
الوطن العربي وقول محمد سلمان لن نسمح إليران 
بأن تتمدد على حدودنا الجنوبية، وقول الجبير بأن 
من أطلق الصاروخ هم حزب الله وأن الصواريخ تأتي 

مجزأة من إيران..
كل هذا يدل على أن لليمن فعًال مؤثرًا في قضايا 
األمــة العربية واالسالمية المصيرية.. فلن تنسى 
اسرائيل فعل باب المندب في ١٩٧٣م ولن تنسى 
دور جزيرة ميون وتواجد القوات المصرية في ذلك 
الوقت، كما أننا نرى أن االستعمار البريطاني الجديد 
وهيمنته كما كان في ذلك الوقت على االمارات العربية 
المقسمة آنــذاك التي كانت تحتل هي نفسها، تقوم 
اليوم بالسيطرة على بــاب المندب وجنوب اليمن 

وتدويل البحر األحمر.
سيكون القادم مؤلمًا لليمن وسيكون القادم حاسمًا 
بالنسبة ألعــداء األمة انطالقًا من اليمن فستشتعل 
حرب إقليمية ال هــوادة فيها ستمتد من فلسطين 
المحتلة اسرائيليًا باستعمالها كأداة متقدمة للهيمنة 
الغربية األمريكية وستبدأ من اليمن وسوريا بُحجة 
تواجد البعد اإليراني لتشمل لبنان والعراق وسوريا 
واليمن والخليج لتصل الى إيران نفسها المستهدفة 
في األصل ولن تكون تركيا عن األمر ببعيد، ويكفي 
للتدليل على ذلــك ما قاله كسنجر وزيــر الخارجية 
األمريكية السابق إنه خالل العام ٢٠١٧ و٢٠١٨م 
ستكون هناك حرب إقليمية أو عالمية ثالثة تكون 
فيها اسرائيل رأس الحربة وسيباد فيها من األمة 

العربية واالسالمية العدد الكبير.
ــاذ عبدالوهاب  ــك تــحــدث األســت ــى ذل ال
:
ً
الشرفي- رئيس مركز رصد الديمقراطي قائال

واضح تمامًا ان المنطقة بكاملها تمر بصفيح ساخن 
ســواًء داخليًا او خارجيًا بالنسبة ألغلب دولها إن لم 
تكن جميع دولها، السعودية كدولة مهمة ومؤثرة 
ومشاركة في ادارة العديد من الملفات البد ان يكون 
للتداعيات ذات الصلة بها انعاكسات على ملفات 
المنطقة االخرى، فما يحدث في المملكة اعمال تمثل 
صدوعًا غير مسبوقة داخل االسرة الحاكمة والبد ان 

ن  يكو
لــهــا تــداعــيــاتــهــا الــكــبــيــرة لكن 

ستحتاج وقتًا لتظهر ردود االفعال على السطح ومن 
ثم تتأثر بها باقي الملفات في المنطقة.

مضيفًا: أن الصراع االقليمي ايضًا مابين السعودية 
وايران هو اآلخر يحتدم يومًا عن يوم ويجد له تحفيزًا 
وتشجيعًا من دول كبرى كالواليات المتحدة وايضًا 
من مشاريع تستهدف المنطقة كالحركة الصهيونية، 
وهذا الصراع كان هو أساسًا وراء فتح ملف قطري وملف 
لبناني الى جوار الملفات المفتوحة في المنطقة من 
قبل والذي منها الملف اليمني، وبطبيعة هذا الصراع 
الحاصل في المنطقة بين السعودية وايران هو مازال 
في مرحلة " الحرب الــبــاردة " وبالتالي فتطوراته 
ستكون في صورة تسخين وتصعيد في ملفات الصراع 

المختلفة في المنطقة.
مشيرًا الى أن اليمن هي واحدة من الدول التي تدور 
عليها وفيها حرب ال يمكن عزلها على االطالق عن 
هــذا الصراع والبــد لها ان تتأثر بالتصعيد في هذا 
الصراع االقليمي بصورة مباشرة وكذلك كانعكاس 
للصراع في الملفات االخرى المفتوحة على خلفيته 

بصورة قواعد اشتباك سياسية وامنية.
موضحًا أنه بالنظر لخصوصيات الملفات المفتوحة 
في المرحلة الحالية نجد ان النتيجة في الملف السوري 
ترتسم بقدر كبير بيد طرف واحد بينما فقد طرف 
الواليات المتحدة والسعودية التأثير الفاعل فيه، 
والملف القطري ايضًا وصل لمرحلة شبة انسداد، 
وإحـــداث خــطــوات هيكلية فيه سيحتاج وقتًا.. 
والملف العراقي ايضًا تم تفويت الفرصة بالمواجهة 
المقتدرة لملف االكــراد، والملف اللبناني ايضًا تم 
امتصاص الضربة والعودة به لحالة استقرار، التأثير 
عليها سيحتاج لفترة من الزمن، وبين هذه الملفات 
يأتي الملف اليمني كأكثر الملفات المفتوحة حاليا 
لرفع وتيرة السجال في الصراع االقليمي الحاصل 
ويالحظ الجميع كيف تم التعامل مع الصاروخ 
الذي تم اطالقه الى مطار الملك خالد في الرياض 
ومحاولة توظيفه جوهريًا لصالح السجال االقليمي 
باتجاه ايران وحزب الله وانعكس ذلك على الملف 
اليمني بصورة كبيرة في صــورة تشديد الحصار 
الخانق على اليمن وايقاف مابقي لموانئه من انشطة 
محدودة، والمؤشرات تقول ان الملف اليمني ليس 
في طريقه للحل في القريب ومازال الصراع االقليمي 
ه مفتوحًا ومن جميع االطــراف - مع  يتطلب بقاء
االسف - كساحة مطلوبة لتصفية الحسابات وتبادل 

الضربات وعلى حساب اليمن ومدنييه. 
مختتمًا بقوله: وتظل مسألة حــدوث تطورات 
مستقبًال في الملفات االخرى امرًا قائمًا ومستوى تلك 
التطورات ومــدى اعادتها تلك الملفات الى موضع 
الصراع االكثر احتدامًا هو االمر الذي قد يخفف عن 
الملف اليمني وقد يصل االمر الى اغالقه تحت ضغط 
الملفات االخرى في حال تطورات هيكلية مستقبلية 
تشغل الالعبين بتلك الملفات بشكل يفرض االنسحاب 
من اليمن كساحة للتنافس والصراع فيما بين تلك 

القوى.

  د/عبدالرحمن أحمد ناجي
ليست المرة األولى وأغلب الظن أنها لن تكون األخيرة التي يتعمد فيها اإلعالم الرسمي 
المقروء والمسموع والمرئي تجاهل نشر وبث وتغطية األنشطة والفعاليات التي يقوم بها 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في أحزاب التحالف الوطني، لذلك لم يكن أمرًا طارئًا أو مستغربًا 
أو مفاجئًا تجاهل اإلعالم الرسمي في صوره وأدواته الثالث للبيان الصادر عن الشركاء في الحكم 
والتصدي للعدوان الذي دعا الى التفعيل الصادق لبنود االتفاق بين الشركاء، ودان مساعي 
ات منها، واألسف للممارسات التي ينتهجها الشركاء في  احتكار الوظيفة العامة واإلقصاء

مؤسسات الدولة.
وإذا كنا نعلم علم اليقين وجود ممثلين للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في المجلس السياسي 
األعلى بالتساوي فيما بينهم وبين شركائهم في التصدي للعدوان الهمجي الغاشم منذ بداية 
العدوان الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٥م، وذلك وفقًا لنصوص االتفاق التاريخي الموقع بينهما 
يوم الخميس ٢٨ يوليو ٢٠١٦م، فإننا نعلم أيضًا أنه قد تم تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطنية 
بنفس اآللية ؛ أي بالتساوي بين الشركاء في تركيبة المجلس السياسي األعلى، غير أن الالفت أن 
ما لم يكن بالحسبان -وهو ما ال يخفى على أحد وال يمكن ألحد أن ينفيه أو أن ينكره- قيام شركاء 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالتفرد بالحكم ١٠٠٪ من خالل الحكومة الحالية التي يرأسها 
رسميًا (مؤتمري)، وذلك بالرغم من أن الصورة الرسمية الظاهرة للعيان تؤكد على أن ٥٠٪ 
من أعضاء هذه الحكومة هم من عناصر وكوادر وقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، 
لكن جميع المواطنين يدركون وجود سلطة تعلو كل عضو مؤتمري في الحكومة، تحول دون 
ممارسته عمله والمهام المنوطة به بالصورة التي يراها مالئمة في الوزارة التي يقف على رأسها.
وال نفشي ِسرًا إن نحن أثبتنا صحة ما ذهبنا إليه أعاله وأعدنا ألذهان القراء الكرام فقط ما تم 
تسريبه وتداوله من توجيهات رئاسية رسمية بإلغاء بعض قرارات رئيس الحكومة نفسه 
وقرارات بعض أعضاء حكومته، ولعل آخر وأحدث تلك التوجيهات التي مازالت عالقة في 
األذهان هي التوجيهات الرئاسية الرسمية التي قضت بإلغاء قرارات وزير النفط المستهدفة 
معالجة األزمة الحادة في توفير المشتقات النفطية عقب إعالن تحالف العدوان فرض الحصار 
المحكم وإغالق كافة المنافذ والمطارات والموانئ عقب الضربة الصاروخية لمطار الملك خالد 
بصاروخ بركان H٢ .. والُمالحظ في هذا السياق أن كافة التوجيهات الرئاسية الرسمية السابقة 
لم تطل سوى من ُيفترض أنهم شركاء في الحكم ولم تمس على اإلطالق أو تستهدف إلغاء 
أي قرارات صدرت عن الفصيل اآلخر من الشركاء، والسؤال الذي يقفز للذهن دون أن نجد له 
إجابة شافية، هل تخضع تلك التوجيهات قبل صدورها للتصويت بين أعضاء المجلس السياسي 
األعلى؟!، أم أنها تصدر فقط عن رئيس المجلس بصورة منفردة؟!، وهل اللوائح المنظمة لعمل 
جيز لرئيس المجلس التفرد بإصدار مثل تلك 

ُ
المجلس السياسي األعلى وآلية صدور قراراته ت
القرارات دون العودة لبقية أعضاء المجلس؟!.

وبغض النظر عن وجود سلطة أمر واقع يدركها الجميع بصورة خفية غير ظاهرة غير 
رسمية أعلى من ُسلطة الوزير في كل الوزارات التي تتألف منها الحكومة الحالية، فإنه كان من 
المعتاد والمألوف والمتعارف عليه في كل الحكومات السابقة التي تشكلت منذ قيام الجمهورية 
اليمنية والتي نشأت بالمحاصصة السياسية، أنه إذا كان الرجل األول في أي وزارة (الوزير) من 
الفصيل (س) فإن الرجل الثاني (نائب الوزير) يكون من الفصيل اآلخر لضمان وجود توازن بين 
الشركاء في الحكومة، وهذا األمر ينطبق على بعض الوزارات في الحكومة الحالية، كما هو الحال 
في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارتي الداخلية والدفاع، 
ومغيب تمامًا في الكثير من الوزارات، كوزارة اإلعالم واألجهزة الحكومية التابعة لها التي يوجد 
فيها تفرد تام ومطلق للشركاء، وال ندري لماذا ُسمح بهذا األمر ولم يتم التنبه له وتداركه في 
وقت مبكر عند أو في أعقاب تشكيل الحكومة، فليس هناك نائب وزير (مؤتمري) لإلعالم، 
وليس هناك نائب رئيس (مؤتمري) للمؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون، ونفس الوضع في 
إدارة القنوات الفضائية الرسمية، واإلذاعات الحكومية، ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية 

الرسمية (الثورة) و(الجمهورية)، ووكالة األنباء اليمنية (سبأ).
ولوال صحة الحقيقة التي أوردناها أعاله لما تجرأ اإلعالم الرسمي مرارًا وتكرارًا على التجاهل 
والتغييب المتعمد لنشر وبث وتغطية كل ما له صلة بأنشطة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وما 
يراه ويلمسه كل مواطن أن الشركاء يتمادون في مطالبة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وحدهم 
بالمزيد من الصبر وضبط النفس، بحجج وذرائع شتى منها الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك 
رصة على المتربصين بالوطن الطامعين بتمزيق النسيج السياسي 

ُ
الجبهة الداخلية وتفويت الف

المتآلف المنضوي في السلطة التنفيذية الحالية بشقيها: المجلس السياسي األعلى وحكومة 
اإلنقاذ الوطنية، في نفس الوقت الذي ال يأبه الشركاء بكل ذلك، ويطلقون العنان لسفهائهم 
و(مجانينهم) للخوض والقدح في شركائهم وتوجيه أصابع االتهام لقياداتهم بالخيانة والعمالة 

واالرتزاق، ويمنحونهم الضوء األخضر لخلخلة وهدم المعبد على رؤوس كل من فيه.
كنا ومازلنا نؤكد على أن عالجًا وحيدًا ناجعًا هو الكفيل بإنهاء وإزالة كل االختالالت الماثلة أمامنا 
يكمن في احتكام الجميع للنصوص الدستورية والقانونية، وإن نحن نجحنا في إرغام الجميع 
على االمتثال لها، بمن في ذلك كل من يستعلي ويتكبر على تلك النصوص ويرى أنه ال شأن له 
بها وليس محكومًا بما ورد فيها، فإن ذلك سيفضي بالضرورة لحل ما تسمى (اللجنة الثورية 
العليا) واللجان المتفرعة عنها، وهي التي كانت ومازالت تمارس عملها منذ نشوئها بالمخالفة 
الصريحة والواضحة لهما بل ولإلعالن الدستوري نفسه الذي لم تنشأ ولم تمارس عملها بموجبه، 
وهي التي كانت نقطة الخالف الوحيدة التي حالت دون تحقيق التحالف السياسي الفوري بين 
القوى الوطنية الموازي للتحالف العسكري الذي انضوت فيه جميع تلك القوى استشعارًا منها 
المسئولية الوطنية الجسيمة التي استلزمت وجوبًا وضع وتنحية كل الخالفات السياسية تحت 

األقدام منذ اللحظة التي تعرض فيها وطننا ألضخم عدوان جماعي دولي عرفته البشرية.
تلك اللجنة مازالت حتى اليوم تقدم أبلغ تجسيد واقعي وملموس لما ُيعرف بالطابور الخامس 
الذي يمنح المعتدين علينا كل مسوغات وذرائــع استمرار ذلك العدوان، وهي التي تعمل 
وبإصرار سواًء بجهالة أو بتعمد وبأقصى جهد متاح لكل أعضائها على تمزيق وحدة الصف 
ت 

َ
َول

َ
غ

َ
وتفتيت الجبهة الداخلية التي مازالت متماسكة بفضل من الله حتى اآلن، خصوصًا بعد أن ت

تلك اللجنة وصارت أشبه ما تكون بسرطان ينخر في جسد الوطن، وأصبحت العقبة الحقيقية 
التي تحول دون تطبيق كل االتفاقيات والتفاهمات التي يجري التوقيع عليها بين قيادات 
العمل السياسي الرسمية، ويجري انتهاكها عمدًا ومع سبق اإلصرار والترصد على الفور عقب 

كل توقيع وقبل أن يجف الحبر الذي ُوقعت به تلك االتفاقيات والتفاهمات.
ومن المفارقات العجيبة المضحكة المبكية في ذات الوقت، أن يطلق البعض على هذه اللجنة 
تسمية: حكومة الظل، في حين أن ما تمارسه في أرض الواقع يجعلها سلطة فعلية حقيقية 
كاملة وإن كانت مستترة ومتوارية ألنها غير رسمية وال تستند في ممارستها لسلطتها تلك 
إلى أي مرجعية دستورية أو قانونية، بل وال تستند حتى ألي مرجعية ثورية حسبما تزعم 
وتدعي زورًا وبهتانًا وإفكًا مبينًا، ويجعل من حكومة اإلنقاذ حكومة ظل، ألنها طالما كان حالها 
على النحو المبين أعاله فال حول لها وال قوة، وال تملك من أمرها وال حتى من اسمها شيئًا على 
اإلطالق، فحكومات الظل بالمفهوم السياسي المتعارف عليه هي حكومات رديفة تنشئها 
األحزاب المعارضة، وتتكفل بدور تنويري مهم جدًا بوضع بدائل خاصة بها معلنة ومنشورة 
ألي معالجات غير سليمة، أو قاصرة أو جزئية تتخذها الحكومات الحقيقية لما يعترضها أو 
يعترض المجتمع الذي تحكمه من مشاكل وسبل الحياة الكريمة، فكل وزير في حكومة الظل 
يقول للناخبين لو كنت مكان الوزير المناظر لي في الحكومة الحالية الرسمية لقمت بمعالجة 
الموضوع الفالني بصورة مغايرة تمامًا وعلى النحو التالي، ويقوم بعرض رؤيته للحل، وجدوى 
تلك الرؤية ومنافعها إذا ما قورنت بجدوى ومنافع المعالجات المعتمدة رسميًا عن طريق 

الحكومة الحقيقية.
وما لم يتم اإلسراع وعدم التباطؤ في حل تلك اللجنة واقعيًا، وإنهاء وجودها فعليًا، فستظل 
كل المكونات السياسية الرسمية في السلطة التنفيذية مشلولة ومجرد واجهات ديكورية 
وليست أكثر من عرائس يتم تحريكها من األعلى أو من تحت الطاولة، وستظل السلطة 
التشريعية مكبلة وفي حالة عجز تام عن التحرك اإليجابي الجاد لمعالجة االختالالت المجتمعية 
الحادة، وال ندري إن ظل الوضع على ما هو عليه إلى متى بالضبط سيظل هذا الشعب العظيم 
متحمًال تبعات الصبر والوقوع تحت ضغط وتبعات استشعاره المحمود واألسطوري للمسئولية 
الوطنية، وقبوله االضطراري التعايش مع أعجب معادلة عرفها العالم والمتمثلة في التصاعد 
الرسمي المستمر الــذي بلغ حــدودًا خيالية ألسعار المشتقات النفطية ودون وجــود حتى 
مجرد النوايا للبحث عن حلول واقعية لهذه المشكلة أيًا كانت المبررات لوجودها من جهة، 
واستمرار حرمان موظفي الدولة من مرتباتهم الشهرية لما يزيد عن أربعة عشر شهرًا، وهي 
المرتبات التي كانت ستوفر لهم في حالة انتظام حصولهم عليها الحد األدنى من السيولة التي 
سيستطيعون من خاللها تدبر أمورهم وامتالك القدرة على مواجهة متطلبات الحياة في ظل 

استمرار تعرضهم للعدوان.

سرطان اللجنة الثورية العليا.. 
مكمن الداء وأصل الدواء
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12االثنين:  استطالع

تفكك السعودية بدأ من العدوان على اليمن
«الميثاق»: سياسيون لـ

أكد عدد من السياسيين أن التداعيات داخل السعودية هي انعكاس الستعجال محمد سلمان لالنقالب على األسرة الحاكمة والوصول الى كرسي الحكم. 
«الميثــاق»: إنه ولكي يقفز محمد ســلمان علــى الواقع الداخلي اضطر الــى تحويل التحالف الخفي مع إســرائيل الى تحالف علني وكان التحالف االســرائيلي  وقالــوا لـ

السعودي األمريكي على اليمن إحدى األدوات التي أراد بها سلمان وابنه تمكين األخير من تقوية شوكته العسكرية عبر العدوان على اليمن.
مشــيرين بأنه عندما تحول العدوان على اليمن الى فشــل لمحمد ســلمان وكذلك ما تلقته الســعودية من هزائم في كل من سوريا والعراق وسقوط المشروع السعودي أربك 
األجندة السعودية وجعل ابن سلمان يتصرف تصرفات طائشة.. مضيفين: أن ما يحدث في الداخل السعودي ليس ببعيد عنا وأنه كما كان العدوان في بدايته سببًا في إزاحة 
مقرن من والية العهد كان في وســطه ســببًا في إزاحة محمد بن نايف وأن اســتخدام السعودية شــماعة إيران هو لتدمير ما تبقى من الدول العربية بعد فشل مشروعها في 

كل من اليمن وسوريا والعراق.. فإلى الحصيلة:

شائف عزي:

 السعودية 
اعة  تستخدم شمَّ

إيران لتدمير اليمن 
وسوريا والعراق

د.النهاري:

 تصرفات بن 
سلمان الطائشة 

انتقلت إلى تفكيك 
مجلس التعاون

الشرفي: 

ال يمكن عزل اليمن 
عما يجري سواًء 

داخل المملكة
 أو إقليميًا

 استطالع / أحمد الرمعي


