ولي العهد حفظه اهلل تحمل
المسؤولية بثقة وجدارة على
المستوى المحلي والخارجي
اال�ستاذ �شريف ح�سن �إ�سماعيل

عا�صف ��ة الح ��زم موقف عربي �أ�صي ��ل م�ش ّرف ،وكل عي ��ون الأمة كانت تنظر
لخ ��ادم الحرمي ��ن ال�شريفين الملك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل التخاذ
ه ��ذا الموق ��ف الإيجابي والجريء  ،لردع �أعداء الأم ��ة من �أيادي و�أذرع �إيران
ف ��ي المنطق ��ة بما فيهم الحوثيون  ،وكان حفظه اهلل عند ح�سن ظن ال�شعوب
العربي ��ة والإ�سالمي ��ة  ،حي ��ث �شكل ��ت عا�صفة الحزم نقطة تح ��ول في العمل
العرب ��ي الم�شت ��رك من قبل الدول ال�شقيقة مم ��ا يحدث في اليمن ،والوقوف
مع ��ه ف ��ي مواجهته لخط ��ر تحويله �إل ��ى والية فار�سي ��ة �سعت لتفتي ��ت العرب
بالمذهبي ��ة والطائفية فكان ��ت عا�صفة الحزم هي ال�س ��ور المنيع دون تحقيق
الأع ��داء لأهدافه ��م الم�شينة  ،و�أي�ضا فقد بعثت التفا�ؤل في تاريخ العرب بعد
�أع ��وام كارثي ��ة �صعب ��ة م ��رت بها الأمة م ��ن الخليج �إل ��ى المحي ��ط عا�شتها في
محيط الإرهاب والتق�سيم والحروب والت�شرذم .فاتخذ الملك �سلمان حفظه
اهلل القرار الم�صيري  ،ب�ضرورة الت�صدي لقوى ال�شر والبغي  ،و�أعربت الكثير
م ��ن ال ��دول الإ�سالمي ��ة وال�صديق ��ة ع ��ن ا�ستعداده ��ا للم�شاركة ف ��ي التحالف
والدف ��اع ع ��ن المملكة في ح ��ال تعر�ضها لأي خطر ،نظ ��راً لمكانتها في الأمة
الإ�سالمي ��ة وتاريخه ��ا النا�صع في خدمة ق�ضايا الأم ��ة .وقد نجحت الجهود
ال�سعودي ��ة ف ��ي ح�ش ��د وت�شكيل تحال ��ف دولي ف ��ي مواجهة الإره ��اب الإقليمي
و�أدوات ��ه الت ��ي ت�سع ��ى �إلى خ ��راب المنطق ��ة وتق�سيم دوله ��ا ون�ش ��ر ال�صراعات
الطائفي ��ة فيه ��ا .وال غراب ��ة فالمل ��ك �سلم ��ان حفظ ��ه ق ��اد الأم ��ة ب ��كل اقتدار
وجدارة يدافع عن ق�ضايا الم�سلمين في كل مكان ويحمل همومهم ويمد لهم
ي ��د الع ��ون والم�ساعدة  .فل ��ه حفظه اهلل الدور الريادي الكبي ��ر  ،فيما يتحقق
م ��ن انت�ص ��ارات عل ��ى الأع ��داء الذين يري ��دون زعزعة الأمن ف ��ي المملكة من
الداخ ��ل والخارج  ،ومواقف ��ه م�شرفة في كل ميدان  ،وعلى كافة الم�ستويات .
ي�سانده بذلك ولي العهد �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان بن
عبد العزيز حفظه اهلل  ،الذي كان �سباقا في الدفاع عن حدود الوطن وتحمل
الم�س�ؤولي ��ة ب ��كل ثقة وج ��دارة ،والنجاحات متتالية عل ��ى ال�صعيدين المحلي
والخارج ��ي وم ��ن �ضمنه ��ا الر�ؤية اال�ست�شرافي ��ة للم�ستقب ��ل المملكة 2030
 ،ذات الأه ��داف الوطني ��ة النبيل ��ة ،الواعدة بم�ستقبل زاه ��ر لأبناء هذا الوطن
وتحدد م�صير الأجيال وبناء م�ستقبلهم وتنوع م�صادر الدخل .
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