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حمليات �سيا�سية

�سورية ...العدوان يتك ّرر
والجالء واال�ستقالل ّ
يتجددان
 د .سليم حربا
ه��ا ه��و ال �ت��اري��خ يعيد ن�ف�س��ه ،وه��ا ه��و االس�ت�ع�م��ار العثماني
والفرنسي والبريطاني ،الذي زرع السرطان الصهيوني وكيانه
«إسرائيل» في المنطقة ،يعيد إنتاج نفسه ويغيّر مسمياته وأشكاله
وأدواته وأسلحته وتجلياته ويحافظ على هدفه ،ويحاول اجترار
وتكرار خيباته من استعمار قديم إلى حديث إلى استعمار مر ّكب
بالوكالة واألصالة واالستيطان ،ليزرع استعمارا ً إرهابيا ً وهابيا ً
استيطانيا ً في جسد أمتنا العربية.
وليس من باب الصدفة أن تكون دول االستعمار القديم التي
احتلت أرضنا وقتلت شعبنا وخرجت مدحورة من بالدنا ،هي
نفسها التي تعيد االنقضاض علينا ،انطالقا ً من أنّ طبعها العدواني
االستعماري سيبقى غالبا ً على تطبعها الحضاري اإلنساني .لقد
عجزت إمبراطوريات العدوان واالستعمار القديم ،بجبروتها وآلة
قتلها في القرون الماضية ،عن قهر إرادتنا ومنعنا من نيل حريتنا
واستقاللنا في ظرف كانت هزيمة المستعمر وط��رده ضربا ً من
ضروب المستحيل ،ف ُهزم المستعمر وبقيت ميسلون ومعانيها
وأمانيها وبقي الخالدون الذين صنعوا الجالء واالستقالل نبراسا ً
من البحر إلى النهر ومن اسكندرون إلى الجوالن ال��ذي سيبقى
عربيا ً سوري الهوى والمنى والحجر والشجر والتراب واللسان
واإلنسان.
أولئك الصناديد األوائ��ل الذين قهروا المستحيل في الجبال
والسهول ،كصالح العلي ،وابراهيم هنانو ،ويوسف العظمة،
وحسن الخ ّراط ،وسلطان باشا األطرش ،وعبد الرحمن الشهبندر،
وفارس الخوري ،وحافظ األسد ،وقوافل رفاقهم وح ّملونا أمانة
ووديعة أخلصنا لها ودافعنا بها وعنها في ك ّل المواقف والمواقع
ليبقى ال�ج�لاء واالس�ت�ق�لال ناصعين ولتبقى البوصلة باتجاه
فلسطين واألقصى وكنيسة المهد ،ولتبقى سورية سيدة مستقلة
بقرارها الوطني الغير قابل للتراجع أو النقض ،ينبض بالعروبة،
وليبقى الجالء عزة الماضي وكرامة الحاضر وعنوان المستقبل في
بلد يواجه أبناؤه معركة الدفاع عن العروبة واإلسالم والمسيحية
واإلنسانية واستقالل وسيادة القرار الوطني والعربي في وجه
المستعمر نفسه.
بعد عقود وق��رون يتكرر المشهد ويتضح ،فالعدوان واحد
والهدف من ال�ع��دوان واح��د والمستهدف واح��د والنتيجة ذاتها
هزيمة لالستعمار ونصرا ً وزهوا ً لنا ،وها هم السوريون جيشا ً
وشعبا ً وق �ي��اد ًة أب�ن��اء وأح �ف��اداً ،أول�ئ��ك الصناديد األوائ ��ل الذين
يتصدون للعثمانيين الجدد والفرنسيين الجدد والصهاينة الجدد
والوهابيين الجدد وق��واف��ل مرتزقتهم وإرهابييهم المتعدّدي
الجنسيات ،ويسطرون المالحم ،فتتكرر ميسلون في القصير
وإدل��ب ودرع��ا والقنيطرة وغيرها ،وق��د تحول ك� ّل س��وري إلى
مقاتل يدافع عن هويته واستقالله ووحدة أرضه وشعبه وسيادة
قراره ،ولسان حاله يقول :نحن للواجب نداء وللوطن فداء.
حب
في
نعم نحن اليوم في سورية نؤكد أنه ال يوجد مستحيل
ّ
الوطن وافتدائه واالنتصار له وبه على االستعمار االستيطاني
اإلره��اب��ي الصهيوني الوهابي الجديد ،ونحن اليوم كما عهدنا
ووعدنا نملك قوة الحق وقوة الشعب وحق القوة في وجه الباطل
الذي يندحر وينحسر وتتكرر خيباته ونكباته وتتحطم وتتصدع
جبهاته اإلرهابية مثل «داع��ش» و«النصرة» ،وما بينهما ،وتتلطخ
جباه أنظمته بالعار والهزيمة أم��ام صمود وإع�ج��از شعبنا في
اليمن والعراق وسورية ولبنان وفلسطين ،ويرتسم فجر جديد
ومستقبل جديد وج�لاء جديد ونصر وسفر وفخر جديد ،وكما
كانت وستبقى سورية قلب العروبة واستقاللها وسيادتها نبراسا ً
أله َم وساهم في استقالل األم��ة العربية وص��ان وحفظ قضيتها
المركزية فلسطين ،ف��إنّ معركة ال�ج�لاء واالس�ت�ق�لال الجديدة
ونتائجها ،بمؤشراتها ومبشراتها ،ستلهم المنطقة والعالم وتغيّر
الموازين في ك� ّل الميادين ،وستسقط أشباه وأنصاف الرجال
وتع ّرف وتؤلف قاموس الجالء والسيادة واالستقالل بالعربي
السوري وبالخط العريض الذي سيجعل من أوهام استقالل بعض
الدول والمشيخات التابعة احتالالً مقنعا ً وحقيقيا ً سيلهم شعوبها
لتمسك بأبجدية الجالء واالستقالل.
الجالء ،بمعانيه وحاضره وماضيه ،هو ذاكرة وليس ذكرى
لكن لع ّل الذكرى تنفع من ال يقرأ وال يعي وال يعتبر من ميسلون
وتشرين والقصير والقلمون والحرمون وما قبلها وما بعدها.
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ال�سعودية وتداعيات المغامرة على اليمن
 راسم عبيدات
أدركت أميركا في ذروة مفاوضاتها النووية مع إيران في
شأن برنامجها النووي ،أنّ السعودية كانت تحاول عرقلة
توقيع االت �ف��اق ،ل��ذل��ك سعت إل��ى توريطها ف��ي ح��رب ض ّد
اليمن ،لكي تكون مقبرتها وسبب وعدم استقرارها.
عملت السعودية في حربها على «فقراء اليمن» ،بالمأثور
الشعبي «جاجة حفرت على راسها عفرت» ،فسواء توقفت
ال�ح��رب اآلن أو ط��ال أم��ده��ا ،وف��ق السيناريوات المتوقعة
لها ،والمتوقفة على سلوك القيادة السعودية ،ف��إنّ اليمن
ما قبل «عاصفة الحزم» السعودية ،ليس كما بعده ،فالنظام
الذي سينشأ في اليمن سيكون أكثر تشدّدا ً وع��داءا ً للنظام
السعودي الذي قتل المئات من األبرياء اليمنيين ،بطائرات
سعودية لم تعرف طريقها يوما ً إلى فلسطين.
حاولت السعودية أن توظف حلفا ً عربيا ً ـ إسالميا ً في
حربها على اليمن ،تحت غطاء وستار قضيتين أساسيتين:
األولى دعم «شرعية» رئيس هارب وفاسد ،في وقت وظفت
فيه أموالها واحتياطا ً بشريا ً إرهابيا ً كبيرا ً استقدمته من
أجل االعتداء على سورية .أما القضية الثانية فهي تشكيل
قوة عربية مشتركة ،من أجل تفعيل معاهدة الدفاع العربي
المشترك ،تلك المعاهدة التي انتظر الشعب الفلسطيني
تفعيلها منذ سبعة وستين عاماً.
راه �ن��ت ال �س �ع��ودي��ة ع�ل��ى أنّ ت�ل��ك ال �ح��رب ق��د تساعدها
على خلط األوراق وتعطيل توقيع االت�ف��اق بين واشنطن
وطهران ،وكذلك تفكك الحوثيين ،وبالتالي اإلتيان بنظام
ك��رت��ون��ي ج��دي��د ف��ي اليمن ي ��دار م��ن قبل ال�س�ع��ودي��ة ،ينفذ
سياساتها ويخدم مصالحها ،لكن اتضح لها أنّ حساباتها

سالم وصلوخ

(داالتي ونهرا)

عرض رئيس الحكومة تمام سالم األوض��اع العامة مع زواره في السراي
الحكومية ،حيث التقى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وبحث
معه في شؤون قضائية.
كما استقبل سالم سفير إندونيسيا الجديد أحمد خازن حميدي في زيارة
بروتوكولية لمناسبة تسلمه مه ّماته الديبلوماسية في لبنان.
ثم التقى الوزير السابق فوزي صلوخ الذي قدم له كتابه األخير بعنوان «إقرأ
يا نائل -حكاية قرية في تاريخ وطن».
من جهة أخرى ،أصدر رئيس الحكومة مذكرة إدارية قضت بإقفال االدارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمل .وجاء فيها« :استنادا ً
إلى المرسوم رقم  15215تاريخ  2005/9/27وتعديالته ،القاضي بتعيين
األعياد والمناسبات الرسمية ،تقفل جميع اإلدارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات يوم الجمعة الواقع فيه  1أيار  ،2015وذلك بمناسبة عيد العمل».
وكان سالم استقبل رئيس جمعية الكشاف المسلم في لبنان عمر سلطاني،
ثم التقى الرئيس التنفيذي لنقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي معروف
بكداش ،بحث معه مواضيع عدة تهم العاصمة بيروت ،كما أطلعه على مشروع
تأهيل المسلخ الموقت في الكرنتينا وترميمه وتجهيزه ،والذي سيتم افتتاحه
خالل شهر بحلة جديدة وبتجهيزات حديثة .وقد وعد رئيس الحكومة «بالعمل
على تجاوز العقبات أمام هذا المشروع وعودة نحو  300عائلة مشردة منذ ستة
أشهر للعمل في المسلخ».

ابراهيم متوسطا ً عون ووفد نقابة المحررين
أع��رب المدير العام لألمن العام
ال��ل��واء عباس إبراهيم ع��ن تفاؤله
«بح ّل قريب جدا ً لملف العسكريين
المخطوفين ل��دى جبهة النصرة»،
مبديا ً خشيته من «نكسات اللحظة
األخ���ي���رة بسبب تحسين ش��روط
التفاوض وليس للعودة إلى نقطة
الصفر».
وأكد أمام وفد من أعضاء مجلس
نقابة م��ح � ّرري الصحافة برئاسة
النقيب الياس ع��ون ،زاره قبل ظهر
أمس في المديرية في المتحف ،أنّ
«سورية لم تتدخل في هذا الموضوع،
ولكنها دائ��م�ا ً كانت على استعداد
لمساعدتنا».
ورأى أنّ «ال��ح��وار القائم حاليا ً
في لبنان ينتج ح���وارات ،وم��ا دام
الحوار مستمرا ً فهذا دليل على أنّ
المتفاوضين يسيرون في طريق غير
مسدود .لله الحمد ،فإنّ إيقاع البلد
مضبوط ول���دى المتحاورين نية

ل��م تكن دقيقة ،ب��ل ك��ان��ت تعبيرا ً ع��ن ن��زق واح�ت�ق��ان وردة
فعل متسرعة ،للتعويض عن الفشل السعودي في الملفات
العراقية والسورية واللبنانية والبحرانية ،ما ينذر بانكفاء
السعودية وتراجع دورها ونفوذها عربيا ً وإقليمياً.
إنّ المصوغات والحجج األخ��رى التي طرحتها وساقتها
السعودية لتبرير اعتدائها على اليمن ،مثل منع سيطرة الشيعة
على اليمن وباب المندب ،ووقف التمدّد اإليراني إلى منطقة
الخليج ،لم تحقق لها نتائج إيجابية ولم تكن مقنعة ،وقد رأينا
كيف أعلنت ك ّل من باكستان وتركيا ،اللتان كانت تراهن عليهما
السعودية في المشاركة الفاعلة إلى جانبها في تلك الحرب،
أنهما تؤيدان إيجاد مخرج وح ّل سياسي لألزمة اليمينة.
في ذروة حربها التي ورطتها فيها أميركا ،كانت السعودية
تعتقد واهمة أنّ واشنطن ستقف إلى جانبها بكل حزم ،لك ّن
الطامة الكبرى كانت تصريحات الرئيس األميركي باراك
أوباما التي أكد فيها «أنّ أميركا ملتزمة بحماية حلفائها من أي
اعتداء خارجي ،ولكن عليهم إصالح سياساتهم وأوضاعهم
الداخلية أوالً» .هذا يعني أنّ محاوالت «إسرائيل» والسعودية
لنسف اإلنجاز النووي الذي ت ّم مع إيران هي أوهام وأضغاث
أحالم ،فمشكلة السعودية هي مع نفسها وليست مع إيران،
وأمنها الذي تدعي أنه مهدّد من قبل إيران النووية هو محض
كذب ،فما يهدّد أمنها هو سياساتها.
ولع ّل السيناريوات المتوقعة للحرب السعودية على اليمن
تتأرجح بين عدة خيارات ومنها :أن تمارس أميركا ضغوطا ً
على السعودية لوقف هذه الحرب العبثية وأن يجري التوافق
مع روسيا الستصدار قرار من مجلس األمن الدولي لوقفها،
أو الطلب من ال��دول المشاركة في تلك الحرب والدائرة في
الفلك األميركي مثل باكستان وتركيا واألردن ،بالتراجع
عن مساهمتها فيها ،وقد لمسنا تحوالً في الموقفين التركي

�سالم التقى ال�سفير الإندوني�سي
وت�سلم من �صلوخ كتابه الجديد

ابراهيم �أمام وفد نقابة المح ّررين :متفائل
بحلّ قريب جد ًا لملف الع�سكريين المخطوفين

الستمرار الحوار ،وه��ذا ما يطمئننا
إلى مستقبل البلد».
ول��ف��ت إل���ى أنّ «ه��ن��اك إش���ارات
ال م��ع��ل��وم��ات» ع��ن أنّ المطرانين
المخطوفين «ال ي����زاالن ع��ل��ى قيد
الحياة ،كما المصور اللبناني سمير
ك��س��اب» ،م��ؤك��داً ،م��ن جهة أخ��رى،
أنّ «النصرة» و«داع���ش» لم يطلبا
فدية مالية لإلفراج عن العسكريين
المخطوفين .وأض����اف« :ن��ح��ن ال
ندخل في بازارات مالية في موضوع
المخطوفين».
وع���ن ال��ت��م��دي��د ف��ي المؤسسات
األمنية والعسكرية ،قال ابراهيم« :أنا
ض ّد الفراغ ،وهناك حرص ووعي لدى
المسؤولين لكي تستمر مؤسسات
الدولة».
وف��ي ش��أن ال��وض��ع ف��ي عرسال،
أشار اللواء ابراهيم إلى أنّ «القوى
العسكرية لم تسيطر على عرسال
بعد ،هناك دوري���ات ولكن ال مراكز

خفايا
خفايا

ثابتة ،وإق��ف��ال المخيم القريب من
عرسال يح ّل المشكلة ،ألنّ هناك من
يدخل هذه البلدة تحت مسمى نازح.
وأنا متأكد أنّ ما من سياسي في لبنان
يغطي اإلرهاب».
ودع��ا المسيحيين في لبنان إلى
«أن يكونوا أكثر تمسكا ً بالبقاء فيه».
وق���ال« :أن��ا لست قلقا ً على مصير
الوطن على الرغم من ك ّل العواصف
المحيطة به».
وفي بداية اللقاء ،تسلم ابراهيم
درعا ً تقديرية من عون على «الجهود
التي يبذلها لخدمة لبنان واللبنانيين
ولك ّل من يريد أن يزور لبنان» .وقال
ع��ون« :ب��تّ يا سعادة اللواء محط
أنظار وآم��ال كل اللبنانيين بسبب
الملفات الشائكة ال��ت��ي تتسلمها
وتنجح في حلها ،وأنت رجل المه ّمات
الصعبة ،ونأمل أن تح ّل قريبا ً قضية
العسكريين والمطرانين والزميل
سمير كساب».

الخازن نوه بدعوة
الراعي ال�سفراء
�إلى بكركي
ج���دّد رئ��ي��س المجلس العام
الماروني الوزير السابق وديع
الخازن الدعوة إلى انتخاب رئيس
للجمهورية ،معتبرا ً «أنّ ب��ادرة
البطريركالكاردينالبشارهالراعي
باستدعاء سفراء ال��دول الخمس
الدائمة العضوية في مجلس األمن
والمعتمدين في لبنان ،ووضعهم
أمام مسؤولياتهم في مد يد العون
لمساعدة المسؤولين على تأمين
االستحقاق الرئاسي ،استثنائية
في هذا المجال ،ألنّ هذا االستحقاق
هو في اإلطار الدستوري المستكمل
النتظام الدولة بكامل مؤسساتها،
وه����و ي��ج��س��د ص�����ورة ال��ع��ي��ش
المشترك التي باتت دول الغرب
تعتبره ،بعد ن��زع��ات التطرف،
مطلبا ً دول��ي�ا ً للحفاظ على أمن
العالم وسالمه».
وس����أل ال���خ���ازن أم����ام وف��د
ك��س��روان��ي زاره ف��ي دارت���ه في
ال��راب��ي��ة« :أل���م ي��دع مسؤولون
أوروبيون سابقون سنة 2013
إل��ى كيفية تأمين ه��ذا العيش
في بالدهم لنزع فتيل التطرف
من داخل بالدهم ومن خارجها؟
وبهذا المعنى ،ال قيمة للبنان إن
لم يبق هذا النموذج األمثل لتناغم
الحضارات واألديان التي شوهت
صورتها بعد تفشي النعرات
المذهبية في شرقنا العربي».
كما تداول الخازن مع أعضاء
الوفد في موضوع مرفأ جونيه،
م��ت��ف��ائ�لاً ب��ج��دي��ة اه��ت��م��ام وزي��ر
األش��غ��ال العامة غ���ازي زعيتر
ووزير المال حسن خليل في إيالء
هذه القضية ما تستحقه ،مؤكدا ً
«أنّ هذا المشروع قد وضع على
السكة الصحيحة إلنجازه ،لما
له من مردود إيجابي على الحركة
االق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اح��ي��ة في
منطقة كسروان ــ الفتوح».

والباكستاني لصالح الح ّل وإيجاد مخرج سياسي لألزمة
اليمنية ،أو اس�ت�م��رار ال�س�ع��ودي��ة ف��ي ه��ذه ال �ح��رب ،م��ع ما
يترتب عليها من خسائر بشرية ومالية كبيرة ،باإلضافة إلى
انعكاسها على االستقرار الداخلي السعودي ،وخصوصا ً
أننا نعلم جيدا ً أنّ الغزوات والحروب التي شنت على اليمن
من زمن العثمانيين وما بعده ،لم تفلح في إخضاع اليمنيين.
أيا ً كان الخيار السعودي ،فإنّ التداعيات واالنعكاسات
السلبية على السعودية كبيرة ،حيث أنّ النظام الذي سينشأ
في اليمن سيكون أكثر ع��داءا ً للسعودية ،فهي المسؤولة
عن قتل وتدمير أطفال ونساء اليمن ،وال يمكن ألي نظام
يمني قادم مسامحة السعودية على ذلك .فالوضع الداخلي
السعودي سيصبح أكثر اه�ت��زازاً ،وقد تنشأ أخطار جدية
على العائلة المالكة لجهة نفوذها ودوره��ا وسيطرتها على
الوضع الداخلي ،ناهيك عن أنّ الكلفة الباهظة لحرب طويلة
ماليا ً وبشرياً ،قد تخلق حالة تململ وث��ورات شعبية ض ّد
مملكة الرمال.
هذه الحرب ستفضي إلى تراجع وانكفاء الدور والنفوذ
السعوديين ،وسيضاف فشلها في اليمن إل��ى فشلها في
الملفات األخرى العراقية والسورية واللبنانية والبحرانية.
ستكون الحالة السعودية مختلفة عما كانت عليه قبل هذه
المغامرة المدمرة ،فكلفة التدخالت السعودية في البلدان
األخ��رى ،كانت في السابق معقولة من مال وغيرها ،حيث
كانت تبعث بالفائض البشري المتشدّد من أنصار التنظيمات
التكفيرية والقاعدة واآلن «داعش» و«النصرة» إلى «الجهاد»
ف��ي أفغانستان وس��وري��ة وال �ع��راق ولبنان وليبيا ومصر
للتخلص منه ،أم��ا اآلن ف��إنّ التكلفة ستكون باهظة ماليا ً
وبشرياً ،وكذلك دورا ً ونفوذا ً عربيا ً وإقليمياً.
Quds.45@gmail.com

تو ّقع سياسي
بارز له باع طويل
في المجال القانوني
أن تنتهي قضية
حقوقية ـ إعالمية
مطروحة بق ّوة حالياً،
إلى إصدار حكم
يقضي بفرض غرامة
مالية عالية على
مؤسسة إعالمية
(ليس أق ّل من مئة
ألف يورو) ،على
أن ال يتض ّمن هذا
أي عقوبات
الحكم ّ
أخرى ،كالسجن
أو اإلقفال ،مثلما
حاول أن يس ّوق
عدد من السياسيين
واإلعالميين في
فريق  14آذار.

مخزومي زار بري وا�ستقبل ال�سفير الأميركي
زار رئيس ح��زب ال��ح��وار الوطني
فؤاد مخزومي رئيس مجلس النواب
نبيه بري في عين التينة وعرض معه
األوضاع الراهنة.
ولفت مخزومي ،بعد اللقاء ،إلى أ ّنه
وضع الرئيس بري في أجواء جولته
األخيرة في العالم العربي وأوروب��ا.
وقال« :الصورة العامة عن لبنان أنّ
هناك شخصان ومرجعيتان في البلد،
دولة الرئيس بري في موضوع الحوار
والرئيس سالم في عملية إدارة شؤون
الدولة .ونحن نعتبر أنّ الحوار الذي
بدأ من هذا البيت الكريم يجب أن يستمر
ألنه يخ ّفف االحتقان في الشارع .ولكن
نعلم جميعا ً أنّ مواقف حزب الله وتيار
المستقبل من اليمن وسورية لم تتغير،
ونعرف أيضا ً أنّ هناك مشاكل في ك ّل
المنطقة .لذلك نتمنى على الطرفين،
بمعزل عن مواقفهما لهذين الملفين ،أن
يفكرا لبنانيا ً في الشأن الداخلي وكيف
نر ّيح الشعب اللبناني ،ألنّ هذا التنافر
والخطابات المتطرفة تنعكس سلبيا ً

بري مستقبالً مخزومي في عين التينة
على المواطنين هنا والذين يعيشون
في الخليج وأفريقيا .وال ننسى أيضا ً
أنّ ما يزيد عن ثمانية مليارات دوالر
تحول سنويا ً من اللبنانيين الذين في
الخارج إلى لبنان».

وأضاف« :بمعزل عن التسوية في
المنطقة ،فإنّ المطلوب أن نكون في
وضع اقتصادي لكي نساعد اللبنانيين
على تلقف المرحلة القادمة ،من هنا
نتمنى دعم ما يسعى إليه الرئيس بري

لدفع الحكومة إلى إقرار الموازنة ،ألنه
إذا لم يحصل ذلك لن نستطيع جذب
االستثمارات إلى البلد ،ولن يكون هناك
تحسين للوضع االقتصادي وألوضاع
المواطنين».
وك��ان مخزومي استقبل السفير
األم��ي��رك��ي دايفيد ه��ل وع���رض معه
األوضاع في لبنان والمنطقة.
ول��ف��ت مخزومي إل��ى «أنّ الدعم
األميركي وال��دول��ي عموما ً الستقرار
لبنان ،يوفر مظلة ضرورية لحمايته»،
مؤكدا ً «ضرورة استمرار دعم الحكومة
والجيش والقوى األمنية في مواجهة
اإلره�����اب» .ودع���ا إل��ى «توفير دعم
اقتصادي للحكومة ،في ظ � ّل تفاقم
األزم����ات المعيشية واالجتماعية
وتحديات رعاية النازحين».
واعتبر «أنّ ما يستدعي التفاؤل،
رغم األج��واء الصعبة التي تشهدها
المنطقة ،هو التوافقات التي جرت
بين الواليات المتحدة األميركية ودول
إقليمية».

»أﻓﻴﺮدا« ﺗﺪﺧﻞ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
»أﻓﻴﺮدا« ،أﻛﺜﺮ ﻣﺰود ﻟﺤﻠﻮل ا�دارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ
ﻟﺤﺼﺔ ا�ﻏﻠﺒﻴﺔ 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 ا�ﺧﺮى ،وﺗﻮﻓﺮ أرﺿﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة.
ﺗﻌﺪ وﻳﺴﺘﻤﺎن واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ
 ٣٥ﻋﺎﻣ� ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت راﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻃﻨﻲ.
ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻜﻠﺘﺎ اﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة 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» :ﺗﻤﺎﺷﻴ� 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 ﻻﺑﻮﺳﻜﺎﺧﻨﻲ ،اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻳﺴﺘﻤﺎن اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ﺑﻲ ﺗﻲ واي( اﻟﻤﺤﺪودة ﻋﻠﻖ ﻗﺎﺋ ً
ﻼ:
»ﺳﻮف ﺗﺠﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻳﺴﺘﻤﺎن ﻓﺎﺋﺪة ﺟﻤﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل »أﻓﻴﺮدا« ﺳﻮق ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻓﺒﺎ�ﺿﺎﻓﺔ 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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