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تغير النظام اليمني و�ضرب الإرهاب �سي�ؤديان �إلى �سقوط �آل �سعود
دعم الجي�ش �ضرورة للحفاظ على الأمن واال�ستقرار
خطف خطاب األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله األضواء اإلعالمية نظرا ً لما حمله من رسائل
شديدة اللهجة إلى السعودية ،وأق ّل ما يمكن القول فيه إنه أطلق مرحلة جديدة من الحرب المفتوحة على
آل سعود والوهابية التي تعمل ومنذ نشأتها على تدمير المجتمعات العربية واإلسالمية ونشر الفتن
والفوضى وتنفيذ المشاريع الخارجية ويظهر هذا اليوم عبر عدوانها على اليمن.
المحللون السياسيون والخبراء تناوبوا على القنوات الفضائية في قراءة هذا الخطاب وشرح أبعاده
ومراميه المتعددة .وفي هذا السياق ،رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور وفيق ابراهيم أنه يعكس
قرارا ً إقليميا ً بكشف حقيقة آل سعود والوهابية ،متوقفا ً عند جملة الصبر االستراتيجي الذي تحدث
عنه السيد نصرالله ،مشيرا ً إلى أن إيران دربت قسما ً كبيرا ً من الحوثيين وسلحتهم ،فهم متمكنون على
مستوى السالح والقتال وسيبدأون بالرد ،موضحا ً أن السعودية تراهن على انفجار الوضع اإلقليمي
إللغاء توقيع االتفاق النووي ،لذلك لها مصلحة بالحرب واستدراج إيران إليها ،جازما ً بأن تغيّر النظام في
اليمن وتوقيع االتفاق النووي من شأنه أن يسقط آل سعود.
الذكاء اإليراني في التعامل مع األزمة اليمنية ساهم في إفشال أهداف العدوان ،فالسعودية تريد إليران
التورط في الحرب كما تورطت هي ليشكل ذلك ذريعة لمن يعملون على عرقلة توقيع االتفاق النووي
بإدانة إيران دوليا ً تمهيدا ً إلسقاط االتفاق ،في حين إيران واثقة من القدرات العسكرية والقتالية للشعب
اليمني في مواجهة العدوان وذهبت إلى تحصين أي اتفاق نووي وحقوقها النووية بقدرات دفاعية من
روسيا.
وفي هذا السياق اعتبر قائد القوة البرية في الجيش اإليراني العميد أحمد رضا بوردستان أن إيران ال
ترغب في النزاع مع السعودية ،داعيا ً الرياض إلى الكف عن قتال إخوانها في اليمن ،ألنها تخوض بذلك
حرب استنزاف قد تعرضها لضربات قاضية ،مؤكدا ً أن إيران ستتسلم منظومة «إس »300الدفاعية من
روسيا.
كما المؤامرة السعودية على اليمن ،تستمر «إسرائيل» بعدوانها على قطاع غزة .فيما تكشفت معلومات
جديدة عن حجم خسائر العدو في حرب غزة األخيرة.
وعلى هذا الصعيد ،أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان ،أن سبب تركيز اإلعالم
«اإلسرائيلي» على نشر أخبار عن خسائره في هذا الوقت هو محاولة استدراج المقاومة للحديث في
اإلعالم عن العمليات التي نفذتها ،كي يصل لطرف خيط عنهم وهذا يدل على مدى التخبط والفشل
االستخباري للعدو.
لبنان الذي يعاني من أزمات داخلية عديدة خصوصا ً الشغور الرئاسي تتالطمه أمواج العواصف
اإلقليمية ،يحاول قدر المستطاع الحفاظ على االستقرار األمني ودعم المؤسسات ال سيما األمنية
والعسكرية على رغم التصعيد اإلعالمي والسياسي.
هذا الوضع كان محور اهتمام اإلعالم المحلي ،فرأى الوزير السابق يوسف سعادة أن الرئيس ميشال
سليمان اليوم خارج الحياة السياسية ويستطيع التصريح بما يشاء ،مؤكدا ً أننا بحاجة إلى رئيس
جمهورية لديه حيثية شعبية ،معتبرا ً أن الفراغ أفضل من الرئيس الوسطي ،ألن المسيحيين أمام فرصة
تاريخية إليصال رئيس قوي ،داعيا ً إلى المحافظة على الحكومة ،رافضا ً الفراغ في قيادة الجيش.

�سعادة لـ«�أن بي �أن» :الم�سيحيون �أمام
فر�صة تاريخية لإي�صال رئي�س قوي
رأى منسق لجنة الشؤون السياسية في تيار المرده الوزير
السابق يوسف سعادة «أننا خرجنا من حرب الشوارع ولكن لم
نستطع استخالص العبر وكان يجب أن نبني دولة بعد الحرب ،إال
أن لبنان ساحة تتأثر بصراعات المنطقة كما أن ال إرادة فعلية من الداخل ببناء هذه الدولة» ،داعيا ً إلى «تذكر
صورة شهداء قانا لنعلم جميعا ً أن «إسرائيل» هي العدو األوحد للبنانيين ،وأن االرتياح لديها يكتمل باشتعال
الصراع الطائفي والمذهبي ومشاهدة المنطقة تشتعل بكاملها».
وأشار سعادة إلى أن «الحرب لديها قواعد قذرة وتسبب الدمار والموت والمفقودين والجميع شارك في
الحرب األهلية ،لذا علينا تنقية الذاكرة والجلوس على طاولة الحوار للتعاطي مع ملف المفقودين في الحرب
بجرأة وصراحة وعدم اإلتجار فيه ،لنصل إلى خاتمة ونعطي جوابا ً شافيا ً لألمهات» ،داعيا ً إلى «عدم االستمرار
باستغاللهم متذرعين بأنهم مفقودون فقط في السجون السورية».
واعتبر أن «هناك أمورا ً تغيّرت في الصراع اللبناني وعلى رغم األزمة السياسية ،توجد إرادة لبنانية بعدم
العودة إلى الحرب ومناشدة االستقرار ،تقابلها رغبة إقليمية ودولية أيضاً ،لذا علينا تعزيز هذه اإلرادة لكي
ال نعود إلى الحرب ومخاطرها ،إذ أن الجميع يخرج خاسرا ً منها» ،معتبرا ً أن «هناك أزمة سياسية ووضعا ً
اجتماعيا ً واقتصاديا ً رديئاً ،ولكن ما زلنا نحافظ على االستقرار األمني على رغم اشتعال المنطقة من حولنا».
وقال« :قوى  8آذار لديها رأيها ولم تعتمد سياسة النأي بالنفس في األزمة السورية ،والفريق اآلخر ينتقدها
ولكن في المقابل هو يتدخل بحرب اليمن».
ولفت منسق لجنة الشؤون السياسية في «المرده» إلى أن «هناك حساسية طائفية في البلد .وفريق 14
آذار رفع السقف في موضوع النازحين السوريين أثناء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ،لذا اضطر ميقاتي لفتح
الحدود أمام النازحين ،في حين كانت حكومته تتعرض لكثير من االنتقادت واالتهامات» ،متسائالً« :كيف
ُحلّت عند وصول الرئيس تمام سالم لرئاسة الحكومة أزمة طرابلس في يومين وعاد االستقرار إلى المنطقة؟».
واعتبر أن «خروج تيار المستقبل من السلطة جعل الشارع الطرابلسي يتأزم ،لذا ح ّل الموضوع لدى عودته.
وإن أعداد النازحين في طرابلس ليس لها التأثير الكبير في المنطقة ،ولكن أحداث عرسال تختلف ،إذ إن أعداد
النازحين أكبر وهم يؤثرون وموجودون بنسب عالية».
وأضاف« :أهل عرسال هم الخاسر األكبر ويعملون على معالجة األزم��ة» ،الفتا ً إلى أن «هذا الموضوع
معالجته أصعب من موضوع طرابلس ،فهو بحاجة إلى تدخل الجيش بحزم ورفع الغطاء السياسي عنه،
وإلى قرار سياسي صارم ،وإلى دعم من أبناء المنطقة ،ألنه من مصلحة أبنائها العودة إلى كنف الدولة وفصلها
عن معركة الحدود ورفع الحصار عنها» ،مشيرا ً إلى أنه «لوال تدخل حزب الله في سورية لما كان انحصر
اإلرهابيون على الحدود وكنا تقاتلنا معهم في الداخل اللبناني».
ودعا سعادة إلى «االلتفاف حول الجيش اللبناني ودعمه ألنه هو الوحيد القادر على المحافظة على األمن
واالستقرار ،وهناك عمل أمني جبار يحدث يجب أن نثني عليه وعلينا المساهمة في الحفاظ على االستقرار».
واعتبر «أن المسيحيين هم األكثر تضررا ً من الحرب السنية  -الشيعية ألنهم يؤمنون بالعروبة» ،الفتا ً إلى
أن الرئيس ميشال سليمان اليوم خارج الحياة السياسية ويستطيع التصريح بما يشاء ،ونحن بحاجة إلى
رئيس جمهورية لديه حيثية شعبية يستطيع تغيير األوضاع ،ونحن نختار الفراغ بدال ً من الرئيس الوسطي
في هذه المرحلة ،ألن المسيحيين أمام فرصة تاريخية إليصال رئيس قوي» .وأشار إلى «أنه تجب المحافظة
على الحكومة اللبنانية ،وفي حال تعيين قائد الجيش ،نحن ندعم العميد شامل روكز لقيادة الجيش ،ولكن
نرفض الفراغ في هذا المركز ونحن نسعى إلى عدم تفجير الحكومة في هذه المرحلة الحساسة».
ورأى أن «المسيحيين يجب أن يشكلوا ممرا ً إلزاميا ً ألي تسوية تتعلق برئاسة الجمهورية ،وأي تسوية
تحمل معها مواصفات الرئيس القوي نحن معها».
وذ ّكر أن رئيس تيار المرده يدعم الجنرال ميشال عون للوصول إلى سدة الرئاسة وشدد على أن المرده ال
يحبذ وصول رئيس ال موقف له وال رائحة».
أما عن الحوار بين «القوات» والتيار الوطني الحر ،فاعتبر أنه يترك آثارا ً إيجابية في الساحة المسيحية
بخاص ًة ،مستبعدا ً أن ترشح «القوات» عون لموقع الرئاسة األولى.
أما في ما يخص األحداث في اليمن ،فوصف سعادة الوضع في اليمن بأنه عدوان ،مستبعدا ً الخيار الب ّري
اليوم ضد اليمن ،ودعا إلى حل سياسي في هذا البلد ينهي هذا القصف والحرب والجلوس إلى طاولة الحوار
والتوصل إلى اتفاق يحفظ كرامة اليمنيين ،مشيرا ً إلى أن الحوثيين جزء من نسيج المجتمع اليمني وأي حل
سيكون معهم وليس من دونهم».

ر�ضوان لـ«�أنباء فار�س»:
تخبط ا�ستخباري «�إ�سرائيلي» في غزة
والأيام المقبلة حبلى بالمفاج�آت
أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رض��وان ،أن حكومة
سياق منفصل إلى حجم التخبط
التوافق الوطني الفلسطيني ليست جاد ًة في ح ّل أزمات غزة ،منوها ً في
ٍ
والفشل االستخباري للعدو «اإلسرائيلي» في القطاع المحاصر.
وقال رضوان تعلي ًقا ً على إعالن الناطق باسم حكومة التوافق الوطني إيهاب بسيسو ،بأن رئيس الوزراء
رامي الحمد الله سيتوجه إلى إندونيسيا هذا األسبوع ،بتكليف من الرئيس محمود عباس« :واضح أن قطاع
غزة ليس على سلم أولويات الحكومة والسلطة الفلسطينية».
ورأى رضوان أن األولى من الذهاب في جوالت خارجية ،حل أزمات غزة (إعادة اإلعمار ،فتح المعابر،
رفع الحصار ،حل أزمة الموظفين ،وتوحيد عمل المؤسسات ...إلخ) ،مشيرا ً إلى أن الزيارة إن ت ّمت للقطاع،
فستكون بروتوكولية شكلية ولن تغادر هذا المربع.
ونبّه القيادي في حركة حماس – ووزير األوق��اف والشؤون الدينية في حكومة غزة السابقة  -إلى
أن المطلوب اليوم إرادة سياسية جادة وصادقة من جانب الرئيس محمود عباس ،لحل أزمات القطاع
والتخفيف من معاناة الناس.
وتعلي ًقا ً على إعالن جيش االحتالل «اإلسرائيلي» أخيراً ،أن  553جنديا ً من بين  23,320قتلوا في حروب
الكيان أماكن دفنهم مجهولة ،قال رضوان« :واضح من هذه المعطيات أن االحتالل يُخفي خسائره خالل
الحروب حتى ال يُعطي خصومه إنجازات وال يتسبب بهزيمة نفسية لجنوده».
وأضاف« :هذا يدل على أن أسطورة الجيش الذي ال يقهر قد تحطمت بسواعد المجاهدين ،وبإمكان عمقنا
العربي تحقيق ذلك إذا امتلك اإلرادة والعزيمة التي امتلكها أبناء الشعب الفلسطيني».

وتابع رضوان« :ربما األيام المقبلة حبلى بمزيد من المفاجآت التي يفصح عنها االحتالل ،كما سمعنا أخيرا ً
من وسائل إعالمه عن بطوالت المقاومة الفلسطينية في ميادين المواجهة إبان العدوان األخير على غزة».
وفي سؤاله عن سبب تركيز اإلعالم «اإلسرائيلي» على نشر أخبار كهذه في هذا الوقت تحديداً ،قال
رضوان« :االحتالل يحاول من وراء ذلك استدراج المقاومة للحديث في اإلعالم عن العمليات التي نفذتها،
ال سيما تلك التي فقدت فيها آثار لجنوده ،كي يصل لطرف خيط عنهم وهذا يدل على مدى التخبط والفشل
االستخباري للعدو في الوصول ألي معلومة».
وتابع« :كما أن االحتالل يحاول من وراء نشر أخبار كهذه مواصلة التحريض على المقاومة الفلسطينية
وتضخيم إمكاناتها ،لتبرير شن عدوانه الوحشي والهمجي على غزة ،والذي أدين فيه بسفك دماء مئات
األطفال والنساء» ،مشيرا ً إلى نتائج بيانات أممية وتقارير حقوقية مختلفة وثقت جرائمه وأفادت بأن
غالبية الضحايا في القطاع كانوا من المدنيين العزل ،بعكس ما كانت تروج «إسرائيل».

بورد�ستان لـ«العالم» :الق�صق الجوي على اليمن
لن ت�ؤثر والحرب البرية تقرر الم�صير
اعتبر قائد القوة البرية في الجيش اإلي��ران��ي العميد أحمد
رضا بوردستان أن الجمهورية اإلسالمية ال ترغب في النزاع مع
السعودية ،داعيا ً الرياض إلى الكف عن قتال إخوانها في اليمن،
وقال« :إنها تخوض بذلك حرب استنزاف قد تعرضها لضربات قاضية».
ودعا بوردستان الجيش السعودي إلى الكف عن الحرب في اليمن ،وأشار إلى سابقة السعودية في حروبها
ضد اليمن ،الفتا ً إلى أن اليمنيين تمكنوا في هذه الحروب من السيطرة على مختلف القواعد السعودية وقال:
«إن هذا يدل على أن الشعب اليمني شعب مقاتل ومقاوم وشجاع».
وأضاف« :الجيش السعودي يفتقر للتجارب الحربية ولذلك فهو جيش هش وإن واجه حرب استنزاف
يجب أن يتحمل ضربات قاصمة وقاضية وسوف يمنى بهزيمة قوية ،لذلك على الرياض أن تترك خيار الحرب
وتلجأ إلى الخيار السياسي وإلى المفاوضات».
وأكد أن «العدوان السعودي على اليمن قد وحد اليمنيين حول بعضهم بعضا ً ما أعدّهم لمواجهة المعتدين»،
ولفت إلى أن هذا االنسجام يوفر األرضية لتوجيه ضربات قوية إلى السعودية؛ وقال« :إن الخطوة التالية
سوف تكون توجيه الضربات إلى السعودية وأن تقع انفجارات في السعودية عن طريق سقوط الصواريخ
على األرض فمن المؤكد أن تالفي ذلك سيكون صعبا ً جدا ً بالنسبة للمسؤولين السعوديين».
وأضاف« :بناء على المشتريات العسكرية السابقة واإلمكانات التي يتمتع بها الجيش اليمني فبإمكانه
توجيه ضربات قوية إلى السعودية».
ولفت إلى أن الضربات الجوية السعودية لن تؤثر كثيرا ً في اليمن وإن ما يقرر مصير الحرب إنما هي الحرب
البرية».
وحول قرار مجلس األمن األخير الذي يضع اليمن تحت البند السابع أشار بوردستان إلى أن «هذا القرار
مجحف بحق اليمنيين؛ إذ أنه وبدل أن يحول دون اعتداء المعتدين؛ فهو يندد بالمظلومين ولألسف فإن نظائر

9

هذه القرارات قد صدرت كثيرا ً من قبل مجلس األمن».
وفي إشارة إلى مزاعم السعودية وبعض الدول العربية األخرى التي تتهم إيران بأنها جزء من األزمة اليمنية
وأنها تزود اليمنيين بالسالح قال« :هم ومن خالل رصدهم للطرق البحرية والبرية وسيطرتهم عليها يدركون
أن هذه ليست سوى مزاعم كاذبة».
وأكد أن «إيران لم ترسل إلى اليمن مساعدات تسليحية أو معدات قتالية قط ،وتنصب جهودنا في إرسال
المساعدات الطبية واألدوية ونأمل أن تتوافر األرضية لكي نم ّد الشعب اليمني المظلوم وبخاصة األطفال
والنساء وكبار السن منهم بالمساعدات اإلنسانية».
وبشأن حضور األسطول اإليراني في المنطقة واحتمال اشتباكه مع القوات السعودية في سواحل اليمن،
قال بوردستان« :إن مهمة األسطول اإليراني إنما هي في إطار مرافقة السفن والتصدي لإلرهاب البحري؛ لذلك
فمسير األسطول اإليراني يمر من جانب اليمن ومضيق باب المندب».
وأشار إلى أن «إيران ال ترغب في االشتباك مع السعودية إذ أنها بلد صديق وجار لنا وإن المستشار العسكري
في السفارة السعودية يقيم في إيران وتم توجيه الدعوة إليه للمشاركة في مراسم االستعراض العسكري ليوم
الجيش في إيران ،نحن نرغب بأن تكون لنا عالقات مع السعودية وال نرغب في أن تكون العالقة بين البلدين
دموية؛ وما دامت هناك طاوالت للحوار يمكنها أن تحل المشاكل فال حاجة الستخدام السالح».
وقال« :إن هزائم داعش بدأت منذ أن أفتى علماء السنة والشيعة بالتصدي لهذه المجموعة اإلرهابية؛ ما أدى
إلى توافد الحشود الشعبية الكبيرة ووقوفها بوجه داعش؛ ما جعل داعش يتراجع يوما ً بعد يوم».
وأكد أن «العلماء بفتاواهم وفروا األرضية لهزيمة داعش؛ كما وكان لالستشارات مع إيران أثرها في هذا
المجال؛ نحن كنا راغبين في إعطاء المشورة الالزمة إلخواننا في العراق من دون أن نتدخل في عملهم العسكري
أو أن نزودهم بالسالح أو نمدهم بقوات وقد قدمنا االستشارات العسكرية الالزمة لهم».
وجدد بوردستان تأكيده أن« :جماعة داعش ما زالت تشكل تهديدا ً للمنطقة؛ حيث أنها باتت تثبت لنفسها
موطئ قدم في أفغانستان وباكستان؛ لذلك نعتبرها تهديدا ً لنا دوما ً ونضع طرق مقابلتها نصب أعيننا
دوماً».
وحول أنباء عن اقتراب «داعش» من الحدود اإليرانية قال« :عندما وصل عناصر داعش وخالل فترة قصيرة
إلى السعودية وجلوالء قمنا بتحشيد قواتنا على الحدود إضافة إلى قوات حرس الحدود المرابطة هناك حيث
عززت القوات الجديدة وجودنا هناك ،وأعلنا كذلك أن خطنا األحمر مع داعش هو مسافة  40كيلومترا ً عن
الحدود وبما أنهم لم يتوغلوا أكثر من ذلك لم نخض معهم أي مواجهة ،لكن ما إن اقتربوا من هذه المسافة
بالتأكيد سوف نشتبك معهم».
وبشأن منظومة «إس »300الدفاعية أشار بوردستان إلى أن« :هذه المنظومة سوف تغطي لنا المستويات
المرتفعة وتمكننا من استهداف المقاتالت التي تحلق في المستويات المرتفعة؛ لكن تجدر اإلشارة إلى أن
دفاعاتنا الجوية تتمتع بمقدرة رادارية وهجومية عالية ،وفي السنتين الماضيتين عندما امتنعت موسكو عن
تزويدنا بهذه المنظومة قامت صناعتنا الدفاعية بالعمل على منظومة «باور  »373وتوصلت فيها إلى مراحل
متقدمة؛ لكي يتم تزويد منظومتنا الدفاعية بها؛ لكن وبما أن منظومة إس 300ووفقا ً لمرسوم الرئيس الروسي
سوف يتم تسليمها إلى إيران وإلى قاعدة الدفاع اإليراني فهي سوف ترفع من مستوى الدفاع عن أجواء بالدنا؛
كما أن امتالكها سوف يعزز من الجاهزية الدفاعية لدى القوات المسلحة في إيران».
وأضاف« :خطونا خطوات كبيرة في مجال الدفاع البري وكذلك في المجال الصاروخي وكل ذلك تم ضمن
استراتيجية الردع الدفاعية لدى القوات المسلحة في الجمهورية اإلسالمية؛ حيث أننا سوف نستخدم كل هذه
اإلمكانات من أجل القضاء على جميع التهديدات التي تواجهنا وهي في المهد».
وحول مناورات قوات الجيش في العام الحالي ،أوضح العميد بوردستان قائالً« :في العام الحالي سوف
نقوم بإجراء  5مناورات في  5نقاط مختلفة من التراب اإليراني ونطمح لكي نرتقي بالقدرات الدفاعية
والعملياتية للقوات البرية في الجيش بالتناسب مع التهديدات الموجودة».

�إبراهيم لـ«توب نيوز» :خطاب ن�صراهلل ك�شف الغطاء
عن حقيقة دور �آل �سعود والوهابيين
رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور
وفيق ابراهيم أن خطاب األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله ليس تصعيديا ً بل
كان يعكس بربرية سعودية مغطاة من مجلس
التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية واألمم
المتحدة ضد شعب لم يعتد على أحد ولم يخرج
من حدوده سنتيمترا ً واحداً».
واعتبر إبراهيم أن «السعودية دول��ة مهمة
على المستوى الدولي لسببين ،مادي وديني،
لذلك يسمح لها بأن تبيد شعبا ً بكامله ،من هنا
أتت كلمة السيد نصرالله بأن العدوان على اليمن
وصل إلى مرحلة األمل الضعيف بتحقيق أهداف
سياسية تبتغيها السعودية».
وشرح إبراهيم قول السيد نصرالله «الصبر
االستراتيجي لليمنيين» معتبرا ً «أن الحوثيين
قد استوعبوا الهجوم بصب ٍر وليس صبرا ً على
طريقة البائسين ،بل األقوياء وسينتقلون قريبا ً
إلى الهجوم المضاد».
وأوض���ح أن «السعودية استغلت مرحلة
استراتيجية وشنت حربا ً على اليمن ،وهي
االقتراب من توقيع االتفاق النووي النهائي بين
إيران والمجتمع الدولي ،إذا ردت إيران يسقط
االت��ف��اق وإذا سكتت يسقط الحوثيون ،ولكن
المفاجأة كانت أن الحوثيين ليسوا قابلين
للسقوط وهم شعب قوي وهم يمنيون وجزء من
الزيديين وأصحاب البالد الحقيقيين».
وأضاف« :السيد عكس بدقة حالة الحوثيين
وقال للسعوديين تستطيعون أن تقتلوا المدنيين
ولكن ل��ن تستطيعوا أن تقتلوا قضية اليمن
وهي قضية التحرر من نفوذكم االستعماري،
السعودية منعت اليمن من استثمار النفط في
منطقة الجوف اليمنية ،وهذه اآلبار مقفلة اليوم
بالباطون المسلح لكي يبقى اليمن فقيرا ً تحت
سيطرتها ومنشغالً بصراعات قبلية ،خطاب
السيد للمرة األولى يوحي أن هناك قرارا ً إقليميا ً
من سيد عربي مقاوم بكشف حقيقة آل سعود

والوهابية ،هناك لجنة أنشأتها السعودية
تعمل في العراق والبحرين واليمن وربما في
لبنان اسمها لجنة مكافحة ال��رواف��ض ،ألنها
تريد الوضع في المنطقة مذهبيا ً لإلساءة إليران
وتريده إسالميا ً لإلساءة لروسيا ،فهي دائما ً
تلبس إيديولوجيات مختلفة للتعامل مع ما
تعتبره أخطارا ً ضدها ،المقاومة ليست شيعية
بل عربية وإسالمية والزيديون هم أق��رب إلى
مذهب آخر وما المشكلة إذا
الشافعية من أي
ٍ
كانوا شيعة؟».
وقال« :السعودية تحاول إنشاء جدا ٍر سني
لتدمير العالم اإلسالمي منذ ع��ام  ،1934هي
دولة قبلية ديكتاتورية طبقية معتدية تعتدي
شعب بكامله ويجب على قوى المقاومة أن
على
ٍ
ترد لها الصاع صاعين ،هي استعملت في عام
 1960أموالها لنشر الفكر الوهابي ولديها آالف
المراكز في مصر وباكستان وأفغانستان وأ ُ ّلف
معهد وهابي في اليمن لنشر هذا الفكر واشترت
مشايخ قبائل في اليمن وحولتهم من الزيدية إلى
الوهابية».
وأض����اف« :ال ي��وج��د استثمار اقتصادي
س��ع��ودي ف��ي اليمن ب��ل ه��ي تضع أموالها في
البنوك الغربية ،الوهابية ليست مدرسة سنية
عريقة بل يوجد المدارس السنية األرب��ع وهي
على عالقة جيدة بالمذهب الشيعي ،الوهابية
فكر تدميري يريد تدمير كل المسلمين».
وبيّن أن «حزب الله دخل سورية بقناعة وعزم
وتصميم بعد تي ّقنه من وجود دو ٍر «إسرائيلي»
في األزمة وبعد التدخل التركي واألردني وقوى
اإلره���اب ف��ي شمال لبنان ،فجذبته الساحة
السورية ألن��ه أدرك أن الدفاع عن النظام في
س��وري��ة ه��و دف��اع ع��ن لبنان واألم���ة العربية
واإلسالمية».
وت��اب��ع« :إي���ران حتى اآلن لم ترسل جنديا ً
واح��دا ً إلى سورية بل مستشارين وقبل اندالع
األزم��ة ،النظام في سورية لم يكن بحاجة إلى

رجال بل إلى دعم عسكري ومالي وتسليحي»،
مؤكدا ً أن التحالف بين النظام في سورية وقوى
المقاومة في المنطقة استراتيجي وهو الذي أدى
إلى تحرير جنوب لبنان فيما السعودية كانت
تفضل أن ال يتحرر ال��ع��راق من «داع��ش» وأن
تمحى إيران من الوجود».
وشدد ابراهيم على أن «التدخل السعودي في
اليمن غير شرعي ألنه يستهدف قسما ً مهما ً من
اليمنيين الذين لم يفعلوا شيئا ً للسعودية بل
يريدون تحرير بلدهم من النفوذ السعودي ،لذلك
إن تغير النظام السياسي في اليمن والعراق
وتوقيع االتفاق النووي اإليراني من شأنه أن
يسقط آل سعود ،فشعروا أن نهايتهم قريبة
فشنوا هذا العدوان وهم يعرفون أنهم محميون
من أميركا باتفاق كوينسي ع��ام  .1945فأي
هجوم على األراضي السعودية ستتم مواجهته
أميركياً».
وعن احتمال ان��دالع مواجهة عسكرية بين
إيران والسعودية وخطر ذلك على أمن مضيق
باب المندب ،اعتبر ابراهيم أن «ب��اب المندب

مسيطر عليه من ثالث قوى ،في جيبوتي قاعدة
عسكرية فرنسية وقاعدة أميركية وفي إريتريا
ق��واع��د «إس��رائ��ي��ل��ي��ة» ك��ل ه���ؤالء ال يزعجون
السعودية بل أهل اليمن ،فباب المندب لم يقفل
منذ عام  1945ألن العالقات الدولية تمنع إقفال
أي مضيق ،متسائالً :هل أقفلت إي��ران مضيق
هرمز؟ هي قامت بمناورات عليه وه��ددت فقط
لذلك مبررات العدوان على الشعب اليمني غير
منطقية».
وأوض��ح أن «السعودية تراهن على انفجار
الوضع اإلقليمي إللغاء توقيع االتفاق النووي
لذلك لها مصلحة بالحرب واس��ت��دراج إي��ران
إليها ،لكن في المقابل إيران د ّربت قسما ً كبيرا ً
م��ن الحوثيين وسلحتهم ،وه���ذا ه��و الصبر
االستراتيجي الذي تحدث عنه السيد نصرالله
ومن يتحدث عن ذلك هو المتمكن ألن الحوثيين
لم يبدأوا بالرد بعد فهم متمكنون على مستوى
السالح والقتال ،لكن إذا وصلنا لمرحلة تصدع
السالح الحوثي ستتدخل إيران ألن الغرب يريد
إيران من دون تحالفاتها اإلقليمية».

