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مستقبل الحركة الحوثية

ليــس مــن الســهل الحديــث عن مســتقبل الحركــة الحوثيــة في ظل الظــروف الحاليــة التي
ســريع؛ ما يجعل من الصعب التنبؤ
بشــكل
يعيشــها اليمن ،فالمعطيات على األرض تتغ ّير
ٍ
ٍ
بمســار األحــداث ومســتقبل األطــراف الفاعلة فيها .وما يزيــد األمر صعوبة هــو التعقيد الدائم
ً
فضال عــن طبيعة
للمشــهد ،وتعــارض أجنــدات األطــراف الداخليــة والخارجيــة التــي تؤثر فيــه،
الحركــة الحوثيــة نفســها التــي تتصــف بغموض أهدافهــا ،وعدم وضــوح بنيتهــا التنظيمية،
فإن مــا يمكن
ومحدوديــة خبرتهــا ،وســرية تحالفاتهــا الداخليــة والخارجيــة.
وبنــاء علــى ذلكّ ،
ً
لتلمس مســتقبل الحركــة الحوثية لن يتعدى االجتهادات النظريــة ،التي قد تتغير
القيــام به
ّ
حدث غير وار ٍد في الحســبان .لذا ســتلجأ هذه الورقة إلى منهج السيناريوهات
نتائجها بســبب
ٍ
ّ
جدا؛ إذ
الذي يفيد في الدراســات المســتقبلية للحاالت التي تكون فيها درجة
التيقن ضعيفة ً
يمنحنــا هــذا المنهــج القــدرة علــى خلق تصــورات ذهنيــة للمســتقبل تمتلك درجــة عالية من
التماسك ضمن شروط تحققها ،على الرغم من التناقضات الظاهرية لهذه السيناريوهات.
* باحث ميني ،ومستشار ومدرب يف قضايا الحمالت االنتخابية واملشاركة السياسية.
(قدّمت هذه الورقة يف ندوة "اليمن ما بعد العاصفة" التي عقدها املركز العريب بتاريخ  25نيسان  /أبريل .)2015
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مستقبل الحركة الحوثية

سيناريو الحكم والتم ّدد
يرى هذا السيناريو أ ّن الحركة الحوثية ستتمكن من حكم اليمن ،أو
حكم معظم مناطقه بشكل أو آخر ،يف املستقبل القريب.

عوامل نجاح السيناريو

•الحيوية والقدرة التي أظهرتها الحركة الحوثية خالل الفرتة
املاضية عرب سيطرتها الرسيعة عىل أجزاء مهمة من اليمن،
وتحدي ًدا العاصمة صنعاء وبعض املحافظات الرئيسة؛ ما يعني
أنها متتلك قدرات سياسية وعسكرية عالية مكنتها من هذه
السيطرة ،بغض النظر عن الظروف التي ساعدتها يف ذلك ،والتي
قد تكون ناتجة من سوء أداء خصومها أكرث منه كفاءة يف أداء
الحركة نفسها ،وهو أمر ليس ذا أهمية؛ فاملحصلة النهائية هي
أ ّن الحركة أصبحت الالعب الرئيس يف املشهد اليمني .لذلك ،من
املمكن أن تواصل السري يف االتجاه نفسه ،وتسيطر عىل اليمن
كله ،أو عىل األجزاء الرئيسة منه يف املستقبل القريب عىل األقل.
•ابتالع الحركة الحوثية معظم أجهزة الدولة املختلفة ،وتحدي ًدا
أجهزة السيطرة العسكرية واألمنية ،والتي متكنت خالل فرتة
وجيزة من جعلها تأمتر بأمرها .وبهيمنتها عىل أجهزة الدولة ،قد
مستقبل.
ً
تكون الحركة قادرة عىل التم ّدد والحكم

•ضعف القوى السياسية املنافسة واملعادية للحركة الحوثية
وتفكّكها؛ فخالل الفرتة املاضية حدث تراجع كبري يف قوة
األحزاب والقوى السياسية الكبرية مثل حزب املؤمتر الشعبي
العام ،وحزب التجمع اليمني لإلصالح .فحزب املؤمتر ،والذي
كان الحزب الحاكم لليمن حتى ثورة  2011وهو أكرث األحزاب
متثيل يف الربملان ،تح ّول إىل ما ميكن اعتباره الحليف
اليمنية ً
التابع للحركة الحوثية .وأما حزب اإلصالح ،والذي يعد الخصم
السيايس واأليديولوجي للحركة الحوثية ،فإ ّن دوره العام تراجع
بشكل كبري بعد أن تع ّرض لنكسات عسكرية وسياسية كبرية
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عىل يد الحوثيني يف الفرتة املاضية عرب رضب أكرب مصادر قوة
الحزب املتمثلة يف عمقه القبيل (جزء من قبائل حاشد وبكيل)
وعمقه العسكري (قوات الفرقة األوىل مدرع) .وهو ما أدى إىل
فرار بعض قادة الحزب واختفائهم واعتقال بعضهم .ويشري هذا
ٍ
ضعيف،
إىل أ ّن حزب اإلصالح أصبح يف وضعٍ عسكري وسيايس
مقارنة مبا كان عليه قبل بداية املواجهات مع الحوثيني .وبرتاجع
قوة حزيب املؤمتر واإلصالح اللذين كانا يع ّدان أكرب األحزاب
السياسية يف اليمن ،تصبح الظروف مهيّأة للحركة الحوثية
لتصبح الالعب الرئيس يف املستقبل.

•تهالك الدولة وضعف مؤسساتها ،فقد تراجع أداؤها بشكل
حاد منذ الثورة عىل الرئيس السابق عيل عبد الله صالح يف عام
 .2011وقد أضاف األداء اليسء للرئيس عبد ربه منصور هادي
خالل املرحلة الالحقة املزيد من الضعف واالنقسام داخل
مؤسسات الدولة ،وتحدي ًدا يف مرحلة مت ّدد الحوثيني من صعدة
إىل صنعاء؛ فخالل هذه الفرتة ساهم الرئيس هادي يف إضعاف
دور الجيش ،وتحييده يف الرصاع العنيف الذي كان دائ ًرا بني
الحوثيني وخصومهم ،اعتقا ًدا منه بأ ّن ذلك سيقوي مركزه حني
حزب اإلصالح .وقد أدى ذلك األمر يف النهاية
يُـضعف الحوثيون َ
إىل إضعاف الجيش وتفكيكه ،وتفكيك بقية مؤسسات الدولة،
وتقوية مليشيات الحويث وهيمنتها .وبتهالك الدولة وإضعاف
مؤسساتها يستطيع الحوثيون أن يحكموا ويتمددوا يف اليمن،
إىل حني استعادة هذه املؤسسات قوتها أو بروز قوة أخرى
تح ّجم الحوثيني أو تهزمهم.
• الدعم الخارجي اإليراين الذي ساهم يف تقوية الحوثيني ،ومن شأن
استمراره أن يساعد الحركة الحوثية عىل الحكم والتمدد يف املستقبل.

عوامل فشل السيناريو
عىل الرغم من وجاهة العوامل التي ذكرناها آنفًا ،فإ ّن هناك عوامل
قوية أخرى تضعف احتامالت تحقق هذا السيناريو ،وهي:
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•ال ميتلك مرشوع الحركة الحوثية املقومات الرضورية للتح ّول
إىل مرشوع حكمٍ حقيقي يف اليمن؛ فمرشوعها ال يعدو كونه
مرشوع حكم فردي /أرسي ساليل بخلفية دينية مذهبية .فقد
بدأ هذا املرشوع بحسني الحويث (مؤسس الحركة الحوثية) وامتد
إىل أرسته (أخوه عبد امللك الحويث الزعيم الحايل للحركة) التي
تحتل يف الوقت الحايل أهم املناصب الرئيسة داخل الحركة.
وإىل جانب أرسة الحويث ،نجد أ ّن مرشوع الحركة يخدم بشكل
أو آخر ساللة السادة الهاشميني – املنحدرين من نسل الحسن
والحسني بن عيل – الذين يشكلون عصب الحركة الحوثية،
وأصبحوا يستحوذون عىل معظم املناصب الحكومية يف املناطق
التي سيطرت عليها الحركة .ويرجع تأييد هؤالء للمرشوع
الحويث انسجا ًما مع طبيعته؛ فاملرشوع يف األصل حركة إلحياء
الزيدية السياسية التي تقوم عىل أحقية الوالية يف ما يسمى
بالبطنني (ساللة الحسن والحسني)((( .لذلك ،فإ ّن الحركة ترتبط
عضويًا باملذهب الزيدي ،وهو املذهب الذي ميكن تقدير نسبة
معتنقيه عشية سيطرة الحوثيني عىل صنعاء يف  21أيلول /سبتمرب
 2014مبا ال يزيد عىل  %10من سكان اليمن((( .وعىل افرتاض أ ّن
التأييد الفعيل للحركة يأيت من الفئات التي ذكرنا ،فإ ّن هذا يعني
بأ ّن األنصار الحقيقيني لها هم أقلية سكانية صغرية ،تسكن يف
منطقة ال تزيد مساحتها عىل  %7من مساحة اليمن؛ وهو ما
يجعل من حكمها لبقية السكان واملناطق أم ًرا يف غاية الصعوبة.
•تؤدي الطبيعة العنيفة للحركة الحوثية إىل وضعها يف حالة صدام
مع قوى وأطراف كثرية يف اليمن ،وهو ما يجعل من الحكم
 1يتشارك املذهب الزيدي مع املذاهب الشيعية يف الفكرة املركزية التي تقوم عليها هذه
املذاهب املتمثلة بأحقية "آل بيت النبي" بالحكم من بعده ،كون هؤالء هم ورثة النبي يف
حامية الدين واالستمرار يف رعايته .وتختلف املذاهب الشيعية يف تحديد من له حق الحكم
من آل البيت؛ إذ ترى االثنا عرشية واإلسامعيلية أ ّن األمئة منصوص عليهم باالسم والصفة
(يف األوىل  12إما ًما ،ويف الثانية  7أمئة) .أما الزيدية فهي ترى أ ّن الوالية عامة يف جميع
ذرية الحسن والحسني من الذكور الذين تنطبق عليهم رشوط اإلمامة .وليس مثة إحصائية
دقيقة بعدد السادة الهاشميني يف اليمن ،إال أ ّن التقديرات تذهب إىل أنهم ال يزيدون عىل
 %4من سكانه.
 2حني متت إطاحة النظام اإلمامي يف عام  1962كان عدد املنتمني للمذهب الزيدي
يقدرون بثلث سكان اليمن الشاميل ،ومنذ ذلك التاريخ تح ّول معظم هؤالء إىل املذهب السني
بتخطيط الحكام الجمهوريني ورعايتهم؛ بهدف إضعاف الزيدية السياسية التي أطاحوها .وقد
تم ذلك التحول بهدوء وسالسة أل ّن من قاموا به هم الطبقة الحاكمة التي كانت يف معظمها
تنحدر من أصول زيدية .وقد شاركت اململكة العربية السعودية يف هذا التحول من خالل
دعمها املادي والفكري الذي قدمته للحكومة اليمنية والحركات السياسية السنية (اإلخوان
املسلمون والسلفيون) خاصة خالل فرتة الحرب الباردة .وحتى عشية سيطرة الحوثيني عىل
صنعاء يف  21أيلول /سبتمرب  ،2014فإ ّن ما ال يزيد عىل  %10من سكان الجمهورية اليمنية
كانوا يعتنقون املذهب الزيدي .وبعد هذا التاريخ ،قام الحوثيون بإحياء املذهب الزيدي يف
املناطق الزيدية تحديدًا ،من خالل تحويل املساجد السنية إىل مساجد زيدية.

العدد 14
أيار  /مايو 2015

والسيطرة صع ًبا؛ فحتى لو قُ ّدر لها أن ت ِ
ُخضع خصومها لبعض
الوقت ،فإنها ال تستطيع أن تسيطر عليهم لفرتة طويلة ،وهو
األمر الذي تؤكده كرثة الصدامات املسلحة التي واجهتها الحركة
يف معظم مناطق اليمن.

•يفرض فقر اليمن تحديات كبرية عىل الحركة الحوثية يف الحكم
ظل شح املوارد يف اليمن((( الذي
وبسط السيطرة عىل الدولة يف ّ
يجعله يف حاجة دامئة إىل املساعدات الخارجية ،والتي تأيت
معظمها من دول الخليج املجاورة .وما يزيد األمر صعوبة يف
هذا الشأن ،احتامل تراجع اإلنتاج يف قطاعات النفط والغاز
بسبب العنف والفوىض ،وانقطاع املساعدات الخارجية من دول
الخليج املجاورة أو تراجعها .لذا ،فإ ّن فرص نجاح حكم الحوثيني
لليمن تبدو ضئيلة للغاية.
•الطبيعة الشمولية للحركة الحوثية تجعل من الصعب عليها أن
ٍ
ائتالف سيايس وتحالفات طبيعية مع بعض القوى؛
تحكم ضمن
فخيارات الحركات الشمولية صفرية تقوم عىل كل يشء أو ال
يشء .وهذا األمر يعني أ ّن الحركة ال ميكنها أن تكون جز ًءا من
عملية سياسية تقبل بالنظام الدميقراطي والتعددية .وبحكم
ظروف فقر اليمن ،وتضاريسه الصعبة ،وشعبه املسلح ،وتركيبته
القبلية ،وتنوعه املذهبي والجغرايف؛ فإ ّن هذه األمور تجعل من
شبه املستحيل أن يُحكم بنظام شمويل عىل منط الحركة الحوثية.
•الرفض اإلقليمي للحركة وتحدي ًدا من اململكة العربية السعودية؛
الدولة األكرث نفوذًا يف اليمن .وهو الرفض الذي تأكد بشكل
واضح من خالل العمل العسكري يف عمليتي "عاصفة الحزم"
ٍ
تحالف مع عد ٍد من
و"إعادة األمل" اللتني شنتهام اململكة عرب
حاسم يف منع الحركة
الدول العربية .ويعد هذا الرفض أم ًرا
ً
الحوثية من حكم اليمن.
•هشاشة انتصارات الحركة الحوثية؛ فاالنتصارات التي حققتها مل
تكن ناتجة من قوتها وإمنا بسبب ضعف الرئيس هادي وتواطؤه
معها يف بعض املراحل ،ما ح ّيد أجهزة الدولة عن مواجهتها،
إىل جانب تحالفها مع الرئيس السابق صالح الذي ساعدها عىل
فضل عن انسحاب
التمدد وكسب معاركها يف أكرث من منطقةً ،
 3بلغت اإليرادات العامة يف ميزانية عام  2014نحو  9مليارات دوالر ،يأيت أكرث من %60
منها من عوائد مبيعات النفط الذي كان معدل إنتاجه اليومي يف ذلك العام أقل من 150
ألف برميل .وهذه املوارد ،التي تشهد تراج ًعا مستم ًرا بسبب تناقص إنتاج النفط ،تعد موارد
قياسا بعدد السكان البالغ  27مليون نسمة ،انظر:
شحيحة ً
http://www.mof.gov.ye/files/budget/2014/budgetstate.pdf
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القوى املعارضة لها من املواجهة يف صنعاء .وقد خلق كل ذلك
انتصا ًرا هشً ا للحركة الحوثية ،ما يجعلها معرضة لخسارة هذا
االنتصار يف أي مواجهات حقيقية مع خصومها الذي يتزايدون
مع كل نرص تحققه.
وبناء عليه ،يتضح بأ ّن هذا السيناريو بعيد ج ًدا عن التحقق وفقًا
للمعطيات الراهنة.

سيناريو التح ّول
إلى حركة سياسية مدنية
يقوم مضمون هذا السيناريو عىل أ ّن الحركة الحوثية ستتح ّول من
مليشيا عسكرية إىل حزب مدين ميارس العمل السيايس بالوسائل
السلمية.

ّ
تحقق السيناريو
عوامل

•نجاح العملية السياسية؛ إذ يتطلب نجاح العملية السياسية أن
تتخىل الحركة الحوثية عن نشاطها العنيف ،وتسلم أسلحتها
للدولة ،وتلتزم الضوابط القانونية لألحزاب السياسية.
•وصول قيادة جديدة للحركة تؤمن بجدوى العمل السيايس،
وتحدث تغي ًريا جذريًا يف أدبياتها ووسائل عملها .وقد يجري
ذلك نتيجة لحدوث فراغ يف القيادة بسبب مقتل زعيمها أو
فراره أو سجنه.
•إدراك قيادة الحركة باستحالة حكم اليمن ،وقيامها بعد هزميتها
العسكرية من قوى محلية وخارجية ،بتغيري أدبياتها والرتاجع
عن السلوك العنيف.
•تراجع الدعم الخارجي أو انتفائه نتيجة لحدوث تغري جذري يف
السياسة الخارجية اإليرانية لسبب أو آخر ،أو حدوث تغيري يف
موازين القوى يف اإلقليم ملصلحة القوى املعارضة إليران.

عوامل فشل السيناريو

•استمرار الرصاع العنيف بني الحركة وخصومها ،وهو ما نالحظه
يف الوقت الحايل من حرب دائرة بني الحوثيني وقوات التحالف
العريب واملعارك الناشبة بني الحركة وأكرث من طرف داخل اليمن.
ويشري ذلك إىل أ ّن الحركة لن تتوقف عن العمل العسكري
حتى يتم القضاء عليها .وهو أمر يبدو منطقيًا وطبيعيًا يف هذه

األوضاع؛ إذ من غري املحتمل أن تتوقف الحركة يف منتصف
املعارك وتعلن تخليها عن العمل العسكري والتحول إىل حزب
سيايس ،خاصة أ ّن العمل العسكري يشهد كث ًريا من التصعيد.

•فشل العملية السياسية واستمرار الحرب والفوىض يف اليمن،
وهذا األمر يؤكده الواقع الحايل ،وهذا يعني أ ّن الحركة لن
تتحول إىل حزب سيايس يف ظل املناخ السائد.
•استمرار هشاشة الدولة اليمنية وضعف السلطة املركزية،
ما يؤدي إىل استمرار الحركة الحوثية يف نشاطها العسكري؛
فهشاشة الدولة تخلق املناخ املالئم لنشوء الحركات العسكرية،
وتراجع العمل السيايس الذي تقوم به األحزاب املدنية.

•متكّن الحركة من الصمود العسكري أمام خصومها املحليني
واإلقليميني ،واحتفاظها بقدرات عسكرية ،ومناطق سيطرة.
وهو األمر الذي يجعل الحركة متمسكة بسالحها كونه الضامن
لوجودها وسلطاتها.
حزب سيايس
ومام سبق يبدو أ ّن سيناريو تح ّول الحركة الحوثية إىل ٍ
مدين بعيد التحقق وفق املعطيات الحالية.

سيناريو األفول
يقوم هذا السيناريو عىل أساس أ ّن الحركة الحوثية ستختفي يف
املستقبل بعد القضاء عليها عسكريًا وسياس ًيا.

عوامل نجاح السيناريو

•متكُّن خصوم الحركة الحوثية (املحليون والسعودية) من هزميتها
عسكريًا بشكل ساحق ،مبا يشمل القضاء عىل قيادتها وجميع
األشخاص املؤهلني لزعامة الحركة؛ إما بالقتل أو النفي أو األرس،
وتفكيك تنظيمها العسكري والسيايس ومحو أسسها الفكرية.
متس جوهر الحركة وسلوكها وفكرها من
•إحداث مراجعة شاملة ّ
لدن قيادة الحركة الحالية أو قيادة جديدة تحل محلها .وأهم
مظهر من مظاهر املراجعة تخيل الحركة عن السالح وهو األمر
الذي قد يؤدي إىل ذوبان الحركة واندثارها يف املستقبل.

عوامل فشل السيناريو

•صمود الحركة يف وجه الضغوط العسكرية والسياسية التي
تواجهها يف الوقت الحايل ،ويف املستقبل.
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•استمرار ضعف الدولة وانتشار العنف والفوىض نتيجة توازن
فرصا
القوى ،واستمرار الدعم اإليراين للحركة ،ما سيوفر للحركة ً
أكرب للبقاء واالستمرار يف بعض املناطق عىل األقل ،مثل محافظة
صعدة وبعض املناطق الزيدية.
بنا ًء عىل ما سبق ،يبدو أ ّن هذا السيناريو ممكن التحقق يف حال
جرت إدارة العمليتني العسكرية والسياسية بنجاح ،خاصة أ ّن الحركة
الحوثية ليست واجه ًة لتمثيل جهوي أو مذهبي ،فهي ال متثل املذهب
الزيدي وال املنطقة الزيدية أو حتى محافظة صعدة .وهو األمر الذي
يُس ّهل القضاء عليها .وما يؤكد ذلك هو حداثة عمر الحركة الذي ال
يزيد عىل  20عا ًما يف أفضل األحوال.

سيناريو المليشيا المتمردة
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سوء إدارة الرئيس السابق صالح وفساد نظامه ،ومحاولته االستفادة
من بقاء الحركة لتعزيز نظامه ،وحالة الضعف واالنهيار التي أصابت
الدولة اليمنية عقب الثورة التي أطاحت صالح ،والتي كشفت هشاشة
مؤسسات الدولة ،وتحدي ًدا املؤسسات العسكرية واألمنية.
ويُخىش أن يتكرر سوء التقدير لطبيعة الحركة ،ونجدها بعد بضع
سنني قد متكنت من الحكم والسلطة يف اليمن ،أو حكم بعض أجزائه،
وهو ما استبعدنا حدوثه يف هذه الورقة .ومع ذلك ،فإ ّن األمر الذي
ميكن قوله بثقة هو أ ّن الحركة كانت مرشو ًعا لتوليد العنف والفوىض
يف اليمن ،ويتوقع لها أن تستمر كذلك حتى يتم القضاء عليها .ومبا أنها
عىل ذلك النحو ،فإ ّن املنطق يقتيض أن تتم مواجهتها مبشاريع سياسية
قادرة عىل تحجيمها سياس ًيا وعسكريًا .وأفضل املشاريع القادرة عىل
ذلك ،هو مرشوع الدولة الحديثة؛ دولة املواطنة املتساوية.

يقوم مضمون هذا السيناريو عىل أن تستمر الحركة الحوثية بوصفها
حركة متمردة تسيطر عىل بعض مناطق اليمن وتعيش يف حالة صدام
مع القوات الحكومية وبعض القوى السياسية.

عوامل نجاح السيناريو

•عدم تحقق أي من السيناريوهات التي ذُكرت سابقًا.

•تح ّول اليمن إىل ساحة رصاع إقليمي /دويل متنح الحركة الحوثية
كث ًريا من الدعم الذي ميكّنها من الحركة والبقاء.

عوامل فشل السيناريو

•ضعف التمثيل الشعبي الواسع للحركة الحوثية الذي قد يس ّهل
السبيل للقضاء عليها.
•نجاح العملية السياسية وتحول الحركة إىل حزب سيايس.

النتائج
حني حدث الصدام املسلح بني الحركة الحوثية والقوات الحكومية
يف اليمن عام  ،2004مل يكن يتوقع أحد أ ّن هذه الحركة القادمة من
أعامق التاريخ ستصبح بالحجم والقوة الحالية .ففكر الحركة والحامل
االجتامعي لها ،ال يؤهالنها أن تتب ّوأ املكانة التي أصبحت عليها .غري أ ّن
عوامل كثرية ،مل تكن يف الحسبان ،أدت إىل تقوية الحركة ،من أهمها

ولكن لسوء الحظ ،ال متتلك هذه املشاريع يف اليمن واملنطقة الكثري
من املقومات الرضورية لنجاحها؛ نتيجة لغياب املؤسسات والثقافة
الدميقراطية .لذا من املتوقع أن تجري مواجهة الحركة الحوثية عن
طريق مشاريع عنف مضادة عرب التحشيد املذهبي والجغرايف ،وهو
األمر الذي سيخدم الحركة الحوثية ويعطيها مصادر الطاقة التي تحتاج
إليها .فهذه املشاريع هي الطريقة الخاطئة ملواجهة الحركة الحوثية
واحتوائها سياس ًيا أو عسكريًا .فمواجهتها عرب التحشيد املذهبي ،وتقوية
الدعوات االنفصالية يف الجنوب ،أو التعصبات الجهوية يف بعض مناطق
الشامل ،تخدم الحركة وتقوي مركزها السيايس والعسكري؛ إذ يظهرها
املرشوع االنفصايل بأنها املدافعة عن الوحدة اليمنية ما يجعلها قادرة
عىل استقطاب املؤيدين لهذه الوحدة ،فيام مينحها االحتشاد املذهبي
والجهوي يف مناطق الشامل كث ًريا من الدعم واملساندة من منطقة شامل
الشامل؛ وهي املنطقة ذات النزعة القبلية الحربية التي سيجد كثري من
أبنائها أنفسهم يف خندق واحد مع الحركة الحوثية؛ ما قد ميكنها من
البقاء وميدها بقوة الحركة.

