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الحدث

عدوان آل سعود
كلمة مفصلية لها ما قبلها
وما بعدها تلك التي ألقاها السيد
حسن نصر الله .عنوانها واضح :كفى
للسعودية .موقف رأى أن على
العالم اإلسالمي اتخاذه ،مترافقا مع
تدخل لوضع حد للعدوان ،الذي لن
يحقق أهدافه على اليمن
م ـ ّـرة جــديــدة ،رفــع األم ــن الـعــام لحزب
الـ ـل ــه ال ـس ـي ــد ح ـس ــن ن ـص ــرال ـل ــه أم ــس
سقف خطابه ّ
ضد السعودية ،مطالبًا
«امل ـس ـل ـم ــن والـ ـع ــال ــم بـ ــأسـ ــره» ب ـقــول
«كـفــى» للسعودية« ،مــن أجــل سوريا
ولبنان والعراق واليمن ودول الخليج
ومـ ـص ــر ولـ ـيـ ـبـ ـي ــا ...مـ ــن أج ـ ــل كـ ــل بـلــد
فـيــه عـصــابــة إرهــاب ـيــة تكفيرية تقتل
وترتكب املجازر يجب أن يقف العالم

يعتد على اليمن
من
ِ
يجب أن يبحث عن شهادة
إلسالمه وعروبته
ليقول للسعودية كفى».
وأكـ ـ ـ ــد نـ ـص ــرالـ ـل ــه ،ف ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه خ ــال
مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان «ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن مـ ـ ــع ال ـي ـم ــن
املظلوم» الذي نظمه الحزب في مجمع
سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية
ل ـب ـي ــروت ،أنـ ــه «لـ ــن يـمـنـعـنــا ش ـ ــيء ،ال
التهويل وال التهديد ،مــن أن نواصل
إع ــانـ ـن ــا مل ــوق ــف ال ـت ـن ــدي ــد ل ـل ـع ــدوان

نصر الله يعلن فشل العدوان على اليمن:

هادي لن يعود ...وعلى العالم اإلسالمي المب ـ

السعودي ـ األميركي على اليمن».
وت ـ ـنـ ــاول «ال ـح ـج ــج ال ــواهـ ـي ــة لـتـبــريــر
الـ ـ ـ ّح ـ ــرب الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـ ـل ــى الـ ـيـ ـم ــن»،
مفندًا «الـحــديــث عــن التهديد اليمني
امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وم ــواجـ ـه ــة
ال ـه ـي ـم ـنــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،وحـ ـ ــرب ال ـع ــرب
وال ـعــروبــة ،وح ــرب الــدفــاع عــن عــروبــة
ً
اليمن» ،سائال« :هل فوضت الشعوب
الـعــربـيــة ال ـن ـظــام ال ـس ـعــودي بــالـحــرب
على اليمن؟».
كما ســأل« :إن لم يكن الشعب اليمني
من العرب ،فمن هم العرب؟ قبل اإلسالم
كانوا هم حضارة العرب ،وعندما كان
أهل شبه الجزيرة العربية ال يتقنون
القراءة ،كان في اليمن مدنية ،وكان في
الـيـمــن مـلــوك لـلـعــرب ،فـضــل اليمنيني
فــي الـجـهــاد م ـعــروف وتـشـهــد لــه بــاد
املسلمني .علماء وتجار اليمن أدخلوا
اإلس ــام إل ــى إنــدونـيـسـيــا أكـبــر الـبــاد
اإلسالمية ،اليمنيون ال يحتاجون إلى
شهادة على عروبتهم وإسالمهم ،ومن
يـعـتـ ِـد عـلــى الـشـعــب الـيـمـنــي يـجــب أن
يبحث عن شهادة إلسالمه وعروبته».

وت ــاب ــع ن ـص ــرال ـل ــه« :ح ـ ــاول ـ ــوا إع ـط ــاء
الحرب بعدًا طائفيًا بأنها حرب سنية
ش ـي ـع ـيــة ،وفـ ـشـ ـل ــوا .أمـ ــا أك ـث ــر ع ـن ــوان
مضحك طرح خالل األسابيع املاضية،
فـ ـه ــو ع ـ ـنـ ــوان ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ال ـح ــرم ــن
ال ـشــري ـفــن ف ــي م ـكــة امل ـكــرمــة واملــدي ـنــة
امل ـ ـن ـ ــورة .مـ ــن ال ـ ـ ــذي يـ ـه ــدد ال ـح ــرم ــن
الـشــريـفــن؟ الـشـعــب الـيـمـنــي؟ الجيش
الـيـمـنــي؟ الـيـمـنـيــون يـعـشـقــون رســول
الله وآل البيت».
وج ــزم نـصــرالـلــه ب ــأن «ه ـن ــاك تـهــديــدا
لـلـحــرمــن ال ـشــر ُي ـفــن» ،لـكــن «م ــن قبل
داعــش ...عندما أعلن أن دولة الخالفة
سـ ـتـ ـه ــدم الـ ـكـ ـعـ ـب ــة ،ألن ـ ـهـ ــا م ـج ـمــوعــة
أح ـجــار تعبد مــن دون الـلــه وتتنافى
مع التوحيد ،فالحرم النبوي في خطر
من داخــل السعودية والفكر والثقافة
الــوهــابـيــة ،كـتــب ال ـتــاريــخ تشهد على
ذلك».
وتحدث عن تشابه الحرب على اليمن،
بــالـحــرب الـتــي شنتها إســرائـيــل على
لـبـنــان ع ــام  ،2006مــؤك ـدًا أن «ال ـحــرب
واحدة والعقل واحد واألهداف واحدة

«أفيردا» تدخل جنوب أفريقيا
«أفيردا» ،أكثر مزود لحلول اإلدارة المتكاملة للنفايات في الدول الناشئة حول العالم،
تعلن عن اقتنائها لحصة األغلبية في مجموعة ويستمان القابضة (بي تي واي) المحدودة،
الشركة الرائدة في إدارة النفايات في جنوب أفريقيا.
توسع أفيردا بذلك نطاق وجودها في أفريقيا إلى جانب عملياتها الدولية األخرى،
وتوفر أرضية صلبة لمزيد من النمو في القارة.
تعد ويستمان واحدة من أكبر شركات إدارة النفايات في جنوب أفريقيا حيث تعمل
منذ  35عامًا على تقديم الحلول المتكاملة لقطاعات رائدة في الصناعة على
مستوى وطني.
يعود هذا االستثمار بمزايا هامة لكلتا الشركتين حيث يتيح فرصة االستفادة من المبادرات
والتجارب المتنوعة الخاصة بتنظيف المدن والتخلص من النفايات وإعادة التدوير وكذلك
تطوير البرامج الجديدة والمبتكرة إدارة النفايات.
رئيس مجموعة «أفيردا» ميسرة سكر علق بقوله« :تماشيًا مع طموحاتنا بالنمو العالمي،
يعزز اقتناء مجموعة واسترمان بشكل كبير موقف أفيردا في أفريقيا من أجل توفير حلول
متخصصة في إدارة النفايات .نحن متحمسون لتلك الفرصة المتاحة أمامنا ونتطلع إلى
تطبيق خبرتنا الدولية الواسعة من تنظيف المدن إلى جمع النفايات والتخلص منها في
عمليات مجموعة ويستمان».
يان البوسكاخني ،المدير التنفيذي لمجموعة ويستمان القابضة (بي تي واي) المحدودة
علق قائ ً
ال« :سوف تجني مجموعة ويستمان فائدة جمة من دخول «أفيردا» سوق
جنوب أفريقيا .فباإلضافة إلى ضخ استثمار أجنبي مباشر ،سوف توفر «أفيردا»
ثروة من الخبرة والتكنولوجيا في مجال صناعة النفايات .ونحن نتطلع إلى التشارك
مع المالك الجديد لغالبية أسهم الشركة على مسار النمو المتسارع».
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واإلدارة واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ي ـع ـن ــي ال ـن ـت ـي ـجــة
ستكون واحدة».
وأك ـ ــد أن ال ـ ـعـ ــدوان «ف ـش ــل ف ــي إعـ ــادة
عبد ربــه منصور ه ــادي إلــى صنعاء
أو ع ــدن ،وأن أي تـســويــة سـيــاسـيــة ال
يمكنها إعادته إلى اليمن» ،مشيرًا إلى
تـعـيــن خــالــد الـبـحــاح نــائـبــا للرئيس
ال ـي ـم ـن ــي .وع ـ ـ ّـدد ن ـص ــرال ـل ــه إنـ ـج ــازات
الـجـيــش اليمني والـحــوثـيــن بـعــد 22
ي ــوم ــا م ــن الـ ـ ـع ـ ــدوان ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
القصف الجوي السعودي ـ األميركي،
ّ
م ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـدًا أن « عـ ـ ـ ــدن تـ ـح ــت س ـي ـط ــرة
ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة ،وكــذلــك
مـعـظــم املـحــافـظــات تـحــت سيطرتهم،
فيما القاعدة وحلفاؤها في تراجع»،
وأشار إلى أن «هناك فشال في تحويل
ال ـصــراع الــداخـلــي إل ــى ص ــراع زي ــدي ـ ـ
سني ،أو شيعي ـ سني ،بل هناك وقفة
يمنية فــي مواجهة ال ـعــدوان ،وبعض
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة امل ــؤي ــدة ل ـل ـعــدوان
بدأت تتنصل من مواقف قادتها».
ورأى أن «التهديد اليمني للسعودية
ك ـمــا ق ـيــل ،ت ـح ـ ّـول ب ـعــد الـ ـع ــدوان على
اليمن من محتمل إلى قطعي» ،واصفًا
ق ــائ ــد ال ـح ــوث ـي ــن «ال ـس ـي ــد ع ـب ــد امل ـلــك
الحوثي بالقائد الشاب» ،ومضيفا أن
عــدم ّ
رده على الـعــدوان السعودي هو
«صبر استراتيجي» ،وأن «اليمنيون
لــم يـلـجــأوا إلــى خـيــاراتـهــم الحقيقية،
فيما وصــل الـعــدوان إلــى آخــر الخط»،
مـشـكـكــا ف ــي إم ـكــان ـيــة ح ـصــول عملية
برية ضد اليمن.
وأشار إلى ما سماه «املسار التنازلي
في التهديد بشن عــدوان بــري» ،الفتًا
إلى مسألة « استئجار الجيوش» من
قـبــل الـسـعــوديــة بـعــد رف ــض باكستان
املـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة.
وشكر نصرالله البرملان الباكستاني
والشعب والحكومة على موقفهم ،كما
وجه نداء إلى مصر واألزهــر الشريف
وباكستان ل ـ «مـنــع هــدم بلد مــن بالد
رســول الله ،وأال تكونوا شركاء فيه»،
م ـشــددًا عـلــى «ض ـ ــرورة دخ ــول الـعــالــم
اإلس ــام ــي ف ــي رع ــاي ــة ل ـحــل سـيــاســي
ووقـ ـ ـ ــف الـ ـ ـح ـ ــرب ،ألنـ ـ ــه ال أحـ ـ ــد ي ــري ــد
إسـ ـق ــاط ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي وكـ ــل مــا
نـتـمـنــاه الـخـيــر ل ـهــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أنــه
«ال يبدو أن أفــق التسوية السياسية
نضج ،مع أن أغلب األصوات في العالم
تنادي بالحل السياسي».
وع ــن مــوقــف ال ـح ــزب م ــن ال ـس ـعــوديــة،
«بـعــد س ـنــوات فــي تــدويــر ال ــزواي ــا في
مــواق ـفــه» ،ق ــال نـصــرالـلــه« :نـحــن أتينا
م ـتــأخــريــن ف ــي ه ــذا امل ــوق ــف ،م ــع أنـنــا
ننتقد وال نشتم ،ولكن اسمحوا لنا،
ونـحــن ال نــريــد فتح ملفات مــا قدمته
السعودية في سنوات الحرب األهلية
ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وال ف ـ ــي امل ـ ــوق ـ ــف ت ـج ــاه
ً
سـ ــوريـ ــا» ،م ـت ـس ــائ ــا «لـ ــو أن س ــوري ــا
س ـق ـطــت ب ـيــد ال ـق ــاع ــدة ف ــأي ــن سـيـكــون
مصير مسيحيي ومسلمي لـبـنــان؟».
وج ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد نـ ـص ــرالـ ـل ــه ش ـ ـكـ ــره لـ ـس ــوري ــا
«ألنها صمدت وواجهت وقاتلت ولم
تخضع لهذا الفكر التكفيري األسود،
ولــم تسقط فــي يــد الـقــاعــدة» ،مـكـ ّـررًا «
اتهامه للسعودية بالتدخل مباشرة
في البحرين وبمنعها الحل السياسي
فيه».
وأشار إلى أن الحزب من «دعاة الحوار
ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلي ــران ــي ،ألن ــه ي ـتــرك أثــر
إيجابيًا» ،وأن «إيــران تسعى للتفاهم
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،ول ـكــن
السعودية كانت دائمًا ترفض ،وإيران

الحريري:
عاصفة الحزم
يا عزيزي!
ع ـبــر «ت ــويـ ـت ــر»ّ ،رد الــرئ ـيــس
سـعــد الـحــريــري عـلــى خطاب
الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن نـ ـص ــر الـ ـل ــه،
ف ــاع ـت ـب ــر أن «م ـ ــا س ـم ـع ـنــاه
افـتــراءات تاريخية ونبش في
قـ ـب ــور االحـ ـ ـق ـ ــاد وان ـك ـش ــاف
م ـف ـض ــوح ملـ ــا فـ ــي الـ ـص ــدور
من ضغائن تجاه السعودية
وم ــؤسـ ـسـ ـه ــا وق ـ ـيـ ــادت ـ ـهـ ــا»،
م ـح ــذرًا م ــن أن «ت ـن ــاول املـلــك
الراحل عبد العزيز باإلساءة
يـضــع املـتـطــاولــن فــي املــرمــى
امل ـض ــاد ،م ــن اك ـبــر م ـق ـ ٍـام في
ط ـ ـهـ ــران ال ـ ــى أصـ ـغ ــره ــم فــي
الـضــاحـيــة» .وأك ــد ان «التوتر
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـ ــن يـ ـنـ ـج ــح فــي
ت ـش ــوي ــه صـ ـ ــورة ال ـس ـع ــودي ــة
ودوره ــا ومكانتها» .والحــظ
ان «املشهد الذي يقدمه حزب
الله مستورد من ايران وبعيد
ع ــن مـصـلـحــة ل ـب ـنــان» ،وق ــال:
«م ــا ب ــن ال ـس ـعــوديــة والـيـمــن
مــن تــاريــخ مشترك ومصير
واحد ،أعمق من منابر النحيب
اإلي ــران ــي ال ـتــي نـسـمـعـهــا من
الضاحية الى طهران» .وجزم
ب ـ ــأن «ال ـت ـص ـع ـي ــد امل ـت ــواص ــل
ل ـح ــزب ال ـل ــه ل ــن يـسـتــدرجـنــا
ال ـ ــى مـ ــواقـ ــف ت ـخ ــل ب ـق ــواع ــد
الحوار والسلم األهلي» .وختم
ً
سائال« :ملــاذا كل هذا الجنون
فـ ــي ال ـ ـكـ ــام؟ انـ ـه ــا عــاص ـفــة
الحزم يا عزيزي!».

