Kerap Dikritik Arab Saudi, Hizbullah
Bantah Kirim Senjata untuk Yaman

2 Komentar

BEIRUT - Pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah, mengatakan bahwa
kelompok yang didukung oleh Iran tersebut tidak mengirim senjata ke Yaman. Ia juga
membantah tuduhan bahwa mereka berada di balik penembakan sebuah rudal balistik
yang diluncurkan di Riyadh dari wilayah yang dipegang oleh pemberontak Houthi.
Dalam pidato di televisi, Sayyid Hassan Nasrallah juga mendesak pengikutnya untuk
mendengarkan komentar baru-baru ini yang dikeluarkan oleh pejabat Israel yang
menurutnya menunjuk hubungan antara Arab Saudi dan Israel.
Nasrallah mengatakan tuduhan itu sangat disayangkan, namun bukan sesuatu hal yang
baru. Ia juga heran mengapa negara-negara Arab diam tentang apa yang dia

gambarkan sebagai perang destruktif yang dilancarkan oleh koalisi pimpinan Arab di
Yaman.
"Saya mengonfirmasi kepada mereka (Arab Saudi), tidak ada rudal balistik, tidak ada
senjata canggih... kami tidak mengirim senjata ke Yaman, Bahrain, atau Kuwait, atau
Irak,” kata Nasrallah, dilansir dari Reuters, Selasa (21/11/2017). Nasrullah juga
menambahkan bahwa pihaknya mengirim rudal antitank untuk daerah Palestina yang
kelompok Hizbullah duduki.
Pemimpin Hizbullah tersebut mengeluarkan klaimnya setelah Menteri Luar Negeri
Arab Saudi mengkritik kelompok itu di pertemuan Liga Arab pada Minggu 19
November.
Ketegangan regional telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir antara Muslim
Sunni Arab Saudi dan Iran Syiah, yang persaingannya telah membawa pergolakan di
Suriah, Irak, Yaman, dan Bahrain.
Arab Saudi menuduh Hizbullah menggunakan senjata berat untuk membantu Houthi
di Yaman dan militan di Bahrain. Selain itu, Riyadh juga menuduh Hizbullah
memainkan peran dalam serangan rudal balistik pada 4 November silam.
"Tidak ada orang dari Hizbullah Lebanon yang ambil bagian dalam penembakan rudal
ini atau rudal yang diluncurkan sebelumnya," tegas Nasrallah.
Menteri Luar Negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat pada Minggu 19
November untuk membahas cara-cara untuk menghadapi Iran dan Hizbullah
mengenai peran mereka. Riyadh memiliki kendala dalam perang yang dilancarkannya
terhadap pemberontak Houthi yang bersekutu di Yaman pada 2015.

