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المقال االخير

صالح شائف 

إتفاق بكين بين حسابات الربح 
والخسارة وإعادة التموضع

بداية البــد من التأكيد هنا بــأن اإلتفاق بني 
التي سجلت  الصني  الذي رعته  السعودية وإيران؛ 
بذلك حضورا جديــدا ومتميزاً لهــا يف املنطقة؛ 
وصدر عىل هيئــة بيان ثايث؛ ال ميكن النظر إليه 
من زاوية الرغبة املشرتكة بني البلدين وحرصهام 
عىل اإلستقرار يف املنطقة والتفرغ للتنمية فقط؛ 
بل هناك عوامل وظروف أخرى كثرية دفعتهام ملثل 
هذه الخطوة وشكلت ضغطا كبريا عليهام؛ وعىل 
الشخصية  لقراءتنا  األقل من وجهة نظرنا ووفقاً 

املتواضعة.
فمام ال شــك فيه بأن تصاعــد حدة األزمات 
الساخنة التي يشهدها العامل اليوم؛ وما يصاحبها 
من أزمــات إقتصادية متعددة األوجــه؛ وإزدياد 
تأثرياتها السلبية عىل املنطقة؛ بالرضورة ستكون 
إنعكاســاتها عىل الســعودية وإيران مؤثرة جداً 
بالنظر لكثري من العوامل والظروف الخاصة بهام؛ 
وإلشتباكهام املبارش وغري املبارش يف أكرث من بلد 
عريب ويف غري ذلك من امللفات الشــائكة؛ ولهذا 
فإن إســتباق تداعياتها املحتملة عليهام؛ قد دفع 
بهام إلتخاذ هذه الخطوة التــي ما زالت نتائجها 
النوايا والجدية  العملية منتظرة يف ميدان إختبار 

يف التطبيق.
كام أن للحرب يف اليمن وضعها اإلســتثنايئ 
الخــاص؛ وكان لها دورها يف هكذا إتفاق؛ بعد أن 
وصلت إىل مســتوى ) الجمود ( و) العجز ( غري 
املعلن؛ وعدم قدرتهام عىل مواصلة القيام بنفس 
الدور وبنفس األدوات التي متيزت بها الفرتة املاضية 
من الحرب؛ مع إكتشــافهام ورمبا إقتناعهام ولو 
كان هذا متأخراً؛ بأن حساباتهام عىل هزمية كا 
منهام لآلخر عــىل األرض اليمنية مل تكن دقيقة؛ 
وقــد جانبت الصواب وخابــت تقديراتهام؛ حتى 
وإن تحققت لهام عدد من املكاســب التي ال ميكن 
الاحقة عىل  السلبية  تأثرياتها  أو تجاهل  إغفالها 
تفاعات املشهد السيايس العام يف اليمن عموماً.

لذلك سيحرص كا البلدين عىل إعادة التموضع 
يف اليمن وبطرق ووســائل جديدة مبتكرة؛ ومبا 
يحافظ عىل مكاسبهام السابقة؛ بهدف تعظيمها 
وإكسابها طابعاً ) ناعامً ( ومبا يساعد عىل كسب 
) حلفاء ( جــدد  ويضمن لهام أيضاً الحفاظ عىل 
) الحلفاء ( الســابقني وتجنيبهم املخاطر املحدقة 
بهم داخلياً؛ بعد إنكشاف الغطاء عنهم ولو جزئياً 
أو رمبا مرحلياً؛ مــع عدم قدرة هؤالء ) الحلفاء ( 
عىل العمل والترصف بالطرق والوسائل التي كانت 

تتبع مع غريهم قبل اإلتفاق - الصفقة !.
ويف ضوء اإلتفاق املعلن عنه بني الســعودية 
وإيــران؛ ودون ورود تفاصيل ملا تضمنه من بنود 
الرتقب والحذر يصبح رضورة وطنية  أخرى؛ فإن 
قصوى ملا قد يرتتب عىل ذلك من تداعيات ســلبية 
عىل وضع القضية الوطنيــة الجنوبية؛ وأخذ كل 
التدابري املمكنة واملتاحة لحامية املرشوع الوطني 
الجنويب؛ ومبا يحصنه مــن رشاك املكر والخداع 
والوقــوع يف كمني تاريخي جديــد عىل غرار ما 

حصل عام ١٩٩٠م ورمبا أسوأ منه.

صورتان قدميتان احداهام لبدو من جنوب شــبه 
الجزيرة العربية واألخرى صورة لتمثال "مرحمل بن 
برسة" وهي من آثار حضارة مملكة دادان قدميا يف 

حرضموت جنوب الجزيرة العربية .

من الذاكرة

حتية 
له�ؤالء 
االأبطال

شــبوة  يا  أجــرك  الله  عظــم 
ورحم الله األبطال الذين استشــهدوا 
يف الحــادث االرهــايب الجبان الذي 
اســتهدف نقطة تابعة للواء السادس 
دفاع شبوة يف مديرية عسيان .. إنا 

لله وإنا إليه راجعون.

�ص�رة وتعليق

إصدار كتاب جديد ..

عدنان االعجم
أثنــاء تواجدنا يف جــدة بعد أداء 
مناسك الحج انا والزميل صالح العبيدي، 
ألتقينا بكثري من الجنوبيني وتناقشــنا 
الهم الجنــويب ورحبوا بنا وكانت أجواء 

يف غاية الجامل.
والتقينا باألستاذ طارق البكري احد 
وجهاء ردفــان وحاملني، وهو من رجال 
األعامل ورجل خري، والذي كان يف قمة 

التواضع واألخاق، وحسن الضيافة.
وأثنا حديثنا معه قال انه يتمنى ان 
تكون عدن تنعم باألمن واالستقرار مثل 
اململكة حتى تعــود ألمجادها، وقال انه 
يتمنى ان يتفق كل الجنوبيني عىل كلمة 

واحدة.
حقيقــة تعلمنا من هذا األســتاذ 
البكري كيف ميكن لإلنســان ان  طارق 
التواضع واحرتام  يكون ناجح من بوابة 

الناس.

االأخالق �صر النجاح
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