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عاصفة 

ضد الحوثيين

استقبل الوزراء والقادة العسكريني السابقني وأمراء األفواج ومشايخ القبائل

خادم احلرمني: حدود بالدنا من كل جهة أمانة في أعناقنا كلنا

ولكنه����ا مس����ؤولية علينا 
نحن جميع����ا، احلمد هلل، 
ودولتكم كما قلت لكم قامت 

على العقيدة وجمعتنا الذين 
في هذا املجلس كلنا من كل 
إقلي����م وكل قبيلة، إخوان 

وعلى احلق أعوان ونسأل 
اهلل عز وجل أن يدمي علينا 
نعمه وأن يحفظ بالدنا من 

كل مك����روه. ومثل ما قلت 
لكم ت����رى حدودها من كل 
جهة ومع كل اجتاه أمانة في 
أعناقنا كلنا، واحلمد هلل كما 
ترون االضطرابات في بعض 
األماكن، ونرى وترون األمن 
واالطمئنان في بلدنا، وقلت 
لكم ان الدول����ة األولى كان 
محمد بن سعود أقامها على 
كتاب اهلل وسنة رسوله صلى 
اهلل عليع وسلم، وانتشرت 
ف����ي اجلزي����رة العربية، ثم 
بعد ذلك بعدما انتهى العهد 
األول قام تركي بن عبداهلل بن 
محمد بن سعود، كما قام جده، 
أبونا عبدالعزيز  بعدها قام 
وبعده عمل أبناؤه كلهم، من 
سعود إلى فيصل إلى خالد 
إلى فهد إلى عبداهلل واحلمد 
التي كلفهم  هلل، بأمانته����م 
بها والدهم، وكلنا اآلن خدام 
لوطننا وخدام لديننا، ويسمى 
ملكنا في هذه البالد بخادم 
احلرمني الشريفني هذا شرف 
لنا، وه����ذا الواقع، ألن بيت 
اهلل يجيئه احلاج واملعتمر 
والزائر، ومهبط الوحي املدينة 
املنورة غير مكة املكرمة كذلك، 
آمن مطمئن. نحمد اهلل على 
كل هذا ونشكره، وأقول لكم: 
أبوابنا مفتوحة، وآذاننا  إن 
مفتوحة، وهواتفنا مفتوحة، 
ملن له منك����م رأي أو حاجة 
فاهلل يحييه، ونس����أل اهلل 
عز وجل أن يهدينا الى شكر 
نعمت����ه ويوفقن����ا ملا يحب 
ويرض����ى ويحفظ بلدنا من 
كل مكروه، واحلمد هلل رب 

العاملني«.

التي  العربية  من اجلزيرة 
متثل اململكة اجلزء األكبر 
منها. هذه نعم����ة من اهلل 

اهلل عليه وس����لم، من هذه 
الراشدون  البالد، واخللفاء 
العروبة  ايضا، ومنطل����ق 

الرياض � واس: استقبل 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
س���لمان بن عبدالعزيز في 
قصر اليمامة أمس، الوزراء 
والقادة العسكريني السابقني 
وأم���راء األفواج ومش���ايخ 
القبائل وع���ددا من األعيان 
واملواطنني، بحس���ب وكالة 

األنباء السعودية »واس«.
ثم ألق����ى خادم احلرمني 
الش����ريفني كلمة فيما يلي 
نصها: »أنا سعيد أن ألتقي 
بكم، وأراكم احلمد هلل وأنتم 
بخي����ر وبلدكم واحلمد هلل 
بخير ونعمة وأمن واستقرار، 
ونس����أل اهلل عز وجل أن 
يرزقنا ش����كر نعمته، وأن 
نحافظ على ما ورثناه من 
عبدالعزي����ز وأبنائ����ه، في 
دولتن����ا احلالية التي نحن 
فيها. واحلمد هلل هذه البالد 
أمنها واستقرارها جاء ألنها 
قامت وتعمل على كتاب اهلل 
وسنة رسوله صلى اهلل عليه 
الذي جمعكم  وسلم، وهذا 
كلكم، من كل البلدان من كل 
القبائل، يدا واحدة احلمد هلل، 
على اخلير واحلق، احلمد 
هلل، قواتك����م كلها، القوات 
املس����لحة كلها من أبنائكم 
وإخوانكم، وكلهم واحلمد 
هلل يد واحدة، واحلمد هلل 
هذا مثل ما قلت لكم يجعل 
بلدك����م أمام الن����اس كلهم، 
ويرون واحلمد هلل أن هذه 
البالد الت����ي كرمها اهلل عز 
الوحي فيها،  وجل بهبوط 
وجعلها منطلق اإلس����الم، 
ورس����ول اهلل ونبيه صلى 

خادم احلرمني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال الوزراء والقادة العسكريني السابقني وأمراء األفواج وشيوخ القبائل                                                                                                                                                  )واس(

»أمن اليمن جزء ال يتجزأ من أمن اململكة واخلليج«

سعود الفيصل: لسنا دعاة حرب
ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها

واستقالله وسيادته.
ومن ه����ذا املنطق حظي 
التحالف للدفاع عن الشرعية 
في اليمن، مبباركة واس����عة 
وتأيي����د ش����امل م����ن ل����دن 
العربية واإلس����المية  أمتنا 

والعالم«.
وفيم����ا يتعل����ق مبل����ف 
العالقات مع إيران قال سعود 
الفيص����ل »كن����ا نتوقع عند 
قيام الث����ورة اإليرانية التي 
سررنا أن تطلق على نفسها 
اإلس����المية،أن تكون نصيرا 
لقضايانا العربية واإلسالمية، 
وعون����ا لنا ف����ي خدمة األمة 
اإلس����المية، وترسيخ األمن 

واالس����تقرار في املنطقة، إال 
أننا فوجئنا بسياسة تصدير 
الثورة، وزعزعة األمن والسلم 
السافر في شؤون  والتدخل 
الفنت  املنطق����ة، وإثارة  دول 
والش����قاق بني أبناء العقيدة 
الواحدة، هذا التوجه أثار لدينا 
التساؤالت حول  العديد من 
ماهية املصلحة التي ستجنيها 
إيران من تقسيم العالم العربي 
واإلسالمي، ومحاوالت الدفع 
بهما إلى الهاوية التي ال صعود 

منها«.
وأضاف »إنن����ا اليوم لن 
ندي����ن إي����ران أو نبرأها من 
االتهامات امللقاة على عاتقها، 
ولكننا س����نختبر نواياها، 
بأن مند لها أيدينا كبلد جار 
مسلم، لفتح صفحة جديدة، 
وإذا كان لنا أن نعتبر إيران 
بلد حضارة، ونحن نعتبرها 
وش����عبها كذلك، فإن واجبها 
يحت����م عليها أن تكون بانية 
حضارة ترتقي باألمن والسلم 

في املنطقة ال تزعزعه.
كما أنها كبلد مسلم، فإن 
كتاب اهلل وس����نة رس����وله 
املصطفى ژ يفرض عليها 
خدمة قضايانا اإلسالمية ال 
تش����تيتها وتفريقها، وعلى 
ت����درك أن دعوة  أن  إي����ران 
التضامن اإلس����المي وجدت 
لتبقى، وس����تبقى مبشيئة 

اهلل تعالى.
واألجدى إليران أن تشارك 
في هذا التوجه بدال مما تسميه 

بتصدير الثورة.

السالح املنهوب، في سياسة 
جرفت اليمن إلى فنت عظيمة 
وتن����ذر مبخاط����ر ال حتمد 

عقباها.
وأض����اف »لس����نا دعاة 
حرب، ولكن إذا قرعت طبولها 
فنحن جاه����زون لها، وأمن 
اليمن جزء ال يتجزأ من أمن 
اململكة واخلليج واألمن القومي 

العربي.
فكيف إذا جاءت االستغاثة 
من بلد جار وشعب مكلوم، 
وقيادة شرعية، تستنجد وقف 
العبث مبقدرات اليمن، وتروم 
احلفاظ على شرعيته ووحدته 
الوطنية وسالمته اإلقليمية 

أك����د  � أ.ش.أ:  الري����اض 
صاحب السمو امللكي األمير 
سعود الفيصل وزير اخلارجية 
السعودي أن اململكة العربية 
الس����عودية ل����م تدخر جهدا 
مع أشقائها في دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
واألطراف الدولية الفاعلة، في 
العمل املخل����ص اجلاد بغية 
الوصول للحل السلمي لدحر 
املؤامرة على اليمن الشقيق، 
وحل مش����اكله والعودة إلى 
مرحلة البناء والنماء بدال من 

سفك الدماء.
مشيرا الى استمرار عاصفة 
احلزم للدفاع عن الش����رعية 
في اليمن حتى حتقق أهدافها 
ويعود اليمن آمنا مس����تقرا 

وموحدا.
جاء ذل����ك في كلمة وزير 
الس����عودي لدى  اخلارجية 
حض����وره جلس����ة مجلس 
الش����ورى العادية السادسة 
والعشرين التي عقدها املجلس 
امس برئاسة رئيس املجلس 
الشيخ د.عبداهلل بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ، وذلك بناء 

على طلب من املجلس.
وقال األمير سعود الفيصل 
إن ميليشيا احلوثي وأعوان 
الرئيس السابق علي عبداهلل 
صالح، وبدعم إيران، أبت إال 
وأن تعبث في اليمن، وتعيد 
خلط األوراق وتسلب اإلرادة 
اليمنية، وتنقلب على الشرعية 
الدس����تورية، وترف����ض كل 
احللول الس����لمية حتت قوة 

صاحب السمو امللكي األمير سعود الفيصل خالل جلسة مجلس الشورى العادية الـ»26« أمس                                 )واس(

معهد بريطاني: العرب قوة عسكرية مهمة 
»ال تخشى التدخل حلماية مصاحلها«

لندن ـ عاصم علي

رأى املعهد امللكي للخدمات 
املتح����دة )روس����ي(، وه����و 
أب����رز مركز دراس����ات أمنية 
واستراتيجية في بريطانيا، 
أن الدول العربية املش����اركة 
في »عاصفة احلزم« أظهرت 
خالل السنوات املاضية عدم 
القوة  ترددها في اس����تخدام 

العسكرية حلماية مصاحلها، 
الواليات  ف����ي ح����ني تب����دو 
املتح����دة وحلفائها الغربيني 
أكثر ترددا من أي وقت مضى 
نتيجة »جتاربها املؤملة« في 
أفغانستان والعراق.  وأوضح 
»روسي« الذي تأسس مببادرة 
ملكية من دوق ولنغتون عام 
1831، ما يجعله أحد أقدم مراكز 
الدراسات في العالم، أن دوال 

عربية تقودها السعودية باتت 
تتدخل عس����كريا، ليس فقط 
في حمالت تقودها دول غربية 
حليفة، بل أيضا بشكل مستقل، 
مبا يؤشر الى مرحلة جديدة 
تلوح في األفق منذ سنوات. 
وأشار املعهد إلى أن الواليات 
املتح����دة وحلفاءها الغربيني 
يقودون االئتالف الدولي ضد 
»داعش« في العراق وسورية، 

والذي تشارك فيه دول عربية، 
إال أن املسؤولني الغربيني من 
إلى باريس ولندن  واشنطن 
وبرلني ال يوفرون مناس����بة 
للتأكيد على »عدم املش����اركة 
البرية«. وعلى رغم االلتزام 
الغربي بأمن اخلليج العربي، لن 
يكون هناك أي تدخل عسكري 
غربي محتم����ل في صراعات 
القريب  املنطقة على األمدين 

واملتوس����ط على األقل. لكن 
»السعودية وباقي دول اخلليج 
واألردن ومصر واملغرب أثبتوا 
أنه����م أقل ترددا ف����ي اللجوء 
القوة … وأظهروا خالل  الى 
السنوات األربعة املاضية أنهم 
مستعدون الستخدام قواتهم 
الكبي����رة واملهمة  املس����لحة 
لضمان مصاحلهم في أنحاء 

املنطقة«.

مفتي السعودية يدعو اإلعالميني لتعزيز اللحمة 
الوطنية ودعم اجليش في »عاصفة احلزم«

الهبر لـ »األنباء«: لبنان استفاد من »عاصفة احلزم«
بيروت ـ ناجي يونس

يرى عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر 
ان العالم كله ش���هد وقفة غير مسبوقة من 
دول اخلليج بقيادة اململكة العربية السعودية 
ملواجهة حالة مستجدة على احلدود اليمنية 

� السعودية حتديدا مع القبائل احلوثية.
ويش���ير الهبر الى أن هناك تاريخا من 
الصدامات أدى الى اتخاذ قرار مماثل خوفا من 
تصاعد هذه احلالة املتفلتة من قبل احلوثيني 
واملدعومة من إيران والتي تسهم في توسيع 
املدى االستراتيجي ملا أسماه باالمبراطورية 

اإليرانية.
ويقول الهب���ر ل� »األنباء«: إن احملاوالت 
اإليرانية صبت في السعي الستتباع اليمن 
مثلما هي احلال في العراق وسورية ولبنان 
على قاعدة انه بقدر ما يتعاظم الدور اإليراني 

بقدر ما يتسع مجاله االستراتيجي.
من هن���ا يتوافق قرار خ���ادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز بشن 
»عاصفة احلزم« مع عودة التوازن الى منطقة 
اخلليج العربي ومع بسط السيطرة الكاملة 
على باب املندب لئال تتعرض التجارة العاملية 

ألي خطر من أي جهة أتى.
ف���ي نظره ان هذه الوقفة ال تنحصر في 
اليمن ألن مفاعيلها س���تمتد على مستوى 
املنطق���ة، وقد نتج منه���ا تكاتف عربي في 
تشكيل القوة العربية املشتركة التي باشرت 
مهامها بتنفيذ عاصفة احلزم والتي حتظى 

بدعم أوروبي وأميركي.
وهو يستبعد وقوع انزالقات كبيرة على 
مستوى املنطقة متوقعا عودة احلقوق الى 
أصحابها واألمور الى نصابها في إطار التوازن 
االس���تراتيجي الذي حتقق وغير املسبوق 
والذي س���يفرض البحث في مرحلة ما بعد 
عاصفة احلزم. ويرى الهبر أن الس���عودية 
رائدة العم���ل العربي من خالل تكاملها مع 
الدول األساسية وفي طليعتها مصر، ال بل 
فإن هذه الريادة السعودية قد أعادت القاهرة 

الى واجهة العالم العربي واملنطقة.
وع���ن تداعيات مجري���ات األحداث على 
لبنان يقول الهبر: لبنان مس���تفيد من هذه 
العملية التي ستضمن أمن اخلليج واستقراره 
وستؤدي الى ازدهار اقتصاده واستثماراته 
والتي ستثمر إيجابا عراقيا وسوريا كذلك 

على سائر الدول العربية.

الرياض � كونا: دع���ا مفتي عام اململكة 
العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البح���وث العلمية واإلفتاء الش���يخ 
عبدالعزيز آل الشيخ اإلعالميني إلى تعزيز دور 
اللحمة الوطنية والتواصي باحلق والصدق 
واملوضوعية في نق���ل املعلومات وتبادلها 
عبر وس���ائل اإلعالم أو ش���بكات التواصل 

االجتماعي.
كما دعا آل الش���يخ ف���ي كلمة توجيهية 
أوردت مضامينها وكالة األنباء السعودية 
الليلة قبل املاضية اإلعالميني الى »الوقوف 
خلف القيادة الرشيدة في مثل هذه الظروف 
التي تعيشها بالدنا من خالل التعاطي بالكلمة 
احلسنة والتناصح على اخلير وقطع اخلط 
على من يحاول النيل أو العبث بأمن وحلمة 

مجتمعنا«.
وجاءت كلمة آل الشيخ لدى استقباله في 
منزله بالرياض أعضاء ملتقى إعالميي الرياض 
)إعالميون( وتناول فيها العديد من مرتكزات 
العمل اإلعالم���ي وأهمية دوره في املجتمع، 
مؤكدا ان اإلعالميني عليهم مسؤولية كبرى 
وهي إبراز مكانة اململكة التي تعد بالد اإلسالم 
واملسلمني وبالد احلرمني الشريفني والدفاع 

عنها بالكلمة الطيبة والردود املؤثرة.
وشدد على ضرورة أن يكون اإلعالميون 
سالحا منيعا ضد األعداء والتناصح فيما بينهم 
ملنع كل مفسد أو ضال من كتابة شيء سيئ 
والتعاون والسعي إلى تثبيت األمة والبعد 
عن نقل األراجيف واألقاويل الكاذبة وتعزيز 
صف املجتمع سواء عبر وسائل اإلعالم أو 

عبر شبكات التواصل االجتماعي.

وحثهم عل����ى توضيح حقيقة احلمالت 
املغرضة الت����ي يقودها األعداء ضد اململكة 
خاصة في ه����ذا الوقت ال����ذي يحتم على 
اجلميع التكاتف بكل املستطاع لتأييد القيادة 
فيم����ا تقوم به من أجل ال����ذود عن اململكة 
وحتقي����ق األمن لها فضال عن إنقاذ االخوة 

في اليمن«.
ووصف املفتي القرار الذي وجه به خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
للبدء في عملية »عاصفة احلزم« مبساعدة 
عدد من الدول العربية واإلسالمية باخلطوة 
املباركة والعمل الصالح الذي قصد فيه امللك 
سلمان بن عبدالعزيز مساعدة اليمن من ظلم 

مليشيات احلوثي.
وأكد املفتي ان اإلعالم شريك حقيقي فيما 
يقوم به اجلنود البواسل من جهود مضنية 
من أجل الدفاع عن الوطن في جبهة القتال من 
خالل املشاركة في كتابة ونقل معلومات تخدم 
جهودهم في اجلبهة والس���عي لنشر اخلير 
والصالح في املجتمع والبعد عن إثارة الفتنة 
خاصة بني أبناء اجلاليات العربية واإلسالمية 
الذين يعيشون في اململكة منذ سنوات وخاصة 
اليمنيني، مشيرا إلى أنه »من سلك الطريق 
احلسن املستقيم في بالدنا سيعيش مطمئنا 
ولن يتعرض له أحد بالسؤال«. وشدد على 
وجوب دعم اجلنود البواس���ل في اجلبهة 
ألنه���م يقومون بعمل صال���ح من أجل أمن 
واستقرار البالد واملنطقة وينبغي الدعاء لهم 
بأن يوفقهم اهلل فيما يقومون وبالثبات في 
العمل ألنهم على خير ومن مات منهم مات 

شهيدا � بإذن اهلل.


