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تجرد من الهيمنة الخارجية
ثالث �شخ�صيات يمنية �أكدت لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن ال�شعب اليمني
ّ

قطع طرق في البقاع واعتداءات على الجي�ش في طرابل�س

الم�شنوق يحذر من الفتنة :مقاي�ضة المخطوفين عبدال�سالم :نتح�ضر لمواجهة خطر «داع�ش»
واليوم �سيبد�أ تنفيذ الدفعة الأولى من التزامات الت�سوية
واردة ا�ستناد ًا �إلى القوانين المرعية
حاورته روزانا ر ّمال

طريق ضهر البيدر قبل إعادة فتحها
صعّ د بعض أهالي العسكريين المخطوفين وتيرة
تحركهم أمس ،فعزلوا البقاع عن محيطه بقطع الطرق
في ضهر البيدر ومعاصر الشوف وزحلة – ترشيش،
مل ّوحين بخطوات أخرى منها التوجه إلى العدلية أو
إلى سجن رومية إلخ��راج بعض الموقوفين لمبادلتهم
بأبنائهم في جرود عرسال .فيما برز االنقسام في صفوف
األهالي وال سيما بعد نأي عائلة الجندي المخطوف علي
البزال من مواقف زوجته وم��ا يطلق في اإلع�لام حول
قضية المخطوفين.

قطع الطرق
ال يؤثر على المجرمين

وأك��د وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ
«المقايضة واردة ،استنادا ً إلى القوانين المرعية اإلجراء،
وكل ما يقال غير ذلك غير صحيح على اإلطالق» .وأشار
إلى أنّ االجتماع األمني الذي عقد أول من أمس في وزارة
الدفاع بحث في كل الخيارات لإلفراج عن العسكريين
المحتجزين في جرود عرسال.
وأشار إلى أنه يتفهم «تماما ً مشاعر أهالي العسكريين
المحتجزين ،لكن عليهم أن يعلموا أوال ً أنهم يقطعون
ال��ط��رق ع��ن أهلهم م��ن دون أن يؤثر ذل��ك على القتلة
والمجرمين ال��ذي��ن يحتجزون أوالده����م» .وق���ال« :إنّ
الممارسات اإلرهابية التي يواصل المسلحون القيام بها
ض ّد الجيش وض ّد العسكريين المحتجزين تتناقض في
شكل فاضح مع الجهود الداخلية والخارجية التي تبذل
إليجاد حلول تؤمن عودة المحتجزين سالمين إلى ذويهم،
ما ّ
يدل مرة أخرى إلى وجود أهداف ونوايا مبيتة ليس
ً
أقلها محاولة إشعال فتنة بين اللبنانيين عموما ،وأبناء
البقاع خصوصاً ،ما يسهل عليهم تنفيذ المؤامرة الكبرى
التي تحاك ض ّد لبنان وشعبه» .وناشد «اللبنانيين
جميعا ً وأهل البقاع خصوصاً ،أن يكونوا صفا ً واحدا ً
ورزمة متماسكة لتفشيل مخططات اإلرهابيين ومنعهم
من تحقيق أهدافهم التي لم تعد تنطلي على أحد» ،وقال
ألهالي العسكريين الشهداء بأنّ «دماء أوالدهم لن تذهب
هدراً» ،وألهالي المحتجزين بأنّ «معاناة أبنائهم والواجب
الذي تفرضه المسؤولية الوطنية علينا ،هما الحافز الذي
يدفعنا إلى المزيد من العمل إلنهاء هذه المأساة بكل
الوسائل المتاحة ،وهي ليست قليلة ،وإنّ الجهد المبذول
والمتعدّد االتجاهات داخليا ً وخارجياً ،وإن تطلب وقتاً،
إال أنه سيحقق في النهاية ما نتمناه الستعادة عسكريينا
المحتجزين سالمين معافين» .وأهاب «بأهلنا في البقاع
خصوصاً ،وفي كل لبنان عموماً ،أن يظلوا كما كانوا
دائماً ،إخ��وة ،أحبة وجيرانا ً مخلصين يتعاونون على
الخير ويحمون بوحدتهم وطنهم وارضهم ،والحكومة لن
يمس أمنهم وسالمتهم وكرامتهم».
تهادن في كل ما
ّ
وكان المشنوق أجرى اتصاال ً بالرئيس تمام سالم في
نيويورك إلطالعه على نتائج االجتماع األمني الذي عقد
أول من أمس .وغادر بعد الظهر إلى فرنسا للقاء الرئيس
سعد الحريري للتشاور معه في المستجدات.

عزل البقاع

وكان بعض أهالي العسكريين قطعوا منذ صباح أمس
طريق ضهر البيدر ،عند مفرق فالوغا باإلطارات المشتعلة
والسواتر الترابية ،ونصبوا خيما ً في المكان ،جلس فيها
األط��ف��ال والنساء رافعين ص��ور أبنائهم العسكريين
المحتجزين لدى «جبهة النصرة» وتنظيم «داع��ش».
وإذ أكدوا إقفال هذا الشريان الحيوي الذي يربط البقاع
ببيروت حتى اليوم ،أحضر األهالي إط��ارات ومولدات
كهربائية وفرشاً ،استعدادا ً للمكوث ليالً تحت الخيم،
فيما اصطفت أرتال من شاحنات «الترانزيت» في طوابير
طويلة إلى جانب الطريق في انتظار إعادة فتحها.
وأص��در المعتصمون بياناً ،أك��دوا فيه مضيهم في
التصعيد ،مشيرين إلى أنّ خياراتهم «عديدة» .وجاء في
البيان« :بناء على اتفاق بين كل األهالي ،وبما أنّ الدولة
اللبنانية لم تعرنا أي اهتمام ،رغم كل التصعيد ،قررنا
االستمرار في قطع الطريق في ضهر البيدر ،على أن نعلن
الحقا ً خطواتنا التصعيدية ،ومنها ما قد يش ّكل خطرا ً
على حياتنا .وعليه نقول لمن يريد سالمة العسكريين
من المسؤولين ،ليتحرك وبسرعة قبل أن نتح ّرك نحن.
وهم مسؤولون عن أي خطأ قد يصدر عن خطواتنا».
وأشار المتحدث باسم األهالي إلى «أنّ التوجه إلى جرود
عرسال وارد ،كما التحرك نحو سجن رومية ،ومستمرون
إلى أن نلمس حلحلة في الملف».
وكان الشيخ حمزة حمص ،والد الجندي المخطوف

(أحمد موسى)
وائل ،أعلن أنّ «التصعيد الكبير آتٍ إذا لم يحصل األهالي
على وعد وموعد من الحكومة لتحرير أبنائهم» ،ملوحا ً
بالتوجه اليوم إلى «العدلية أو إلى سجن رومية إلخراج
بعض الموقوفين ولو كلفهم هذا أرواحهم ،لمبادلتهم
بأبنائهم في جرود عرسال» .وقال« :هذا تحذيرنا األخير
إلى الحكومة» .وناشد الشيخ مصطفى الحجيري (أبو
طاقية) إكمال مساعيه إلطالق أبنائهم.
وفي معاصر الشوف ،قطع أهالي الجندي سيف ذبيان
طريق معاصر الشوف – كفريا لبعض الوقت .وث ّمن
المشاركون في االعتصام موقف النائب وليد جنبالط،
ول ّوحوا بالتصعيد ونقل تحركهم إلى طريق المطار أو
سجن رومية.
وقطع ع��دد م��ن أه��ال��ي العسكريين طريق زحلة –
ترشيش ،باإلطارات المشتعلة لبعض الوقت ،قبل أن
يعيدوا فتحها ،وينضموا إل��ى المعتصمين في ضهر
البيدر.
ومن خيمة األهالي في القلمون ،أكد نظام مغيط شقيق
المعاون المخطوف ابراهيم مغيط ،رفض تسييس ملف
العسكريين المخطوفين ،وش�دّد على أنّ هناك تنسيقا ً
بين األهالي بقطع الطرق ،نافيا ً حصول أي انشقاق
في صفوف األهالي .وق��ال« :لم نصعّ د اليوم إفساحا ً
في المجال أمام تحرك األهالي في ضهر البيدر ،لكننا
سنصعّ د احتجاجاتنا ،وقد نقطع الطرق كلها في لبنان
في يوم واحد إذا استمرت الحكومة في تعنتها» ،واعدا ً
«بتحرك مفاجئ كل يوم».
وعصرا ً أقفلت طريق عابا بتوراتيج ،التي تربط الكورة
بطرابلس ،باإلطارات المشتعلة ،احتجاجا ً على استمرار
خطف العسكريين.
وم��س��اء أف���ادت غ��رف��ة التحكم ال��م��روري ع��ن قطع
طريق الشويفات أمام محطة الريشاني من قبل أهالي
العسكريين المخطوفين.

عائلة البزال تنأى بنفسها

من جهتها ،عقدت عائلة آل البزال لقاء في مركز بلدية
التوفيقية ،حضره رئيس البلدية محمد البزال وأعضاء
المجلس البلدي ومخاتير البلدة ،وتال رئيس اتحاد بلديات
شمال بعلبك خليل البزال بيانا ً باسم المجتمعين أوضح
فيه أنّ «ما ورد في المؤتمر الصحافي لزوجة المخطوف
الدركي علي رامز البزال ،يمثل رأيها كزوجة واقعة تحت
تأثير عملية خطف زوجها وال يمثل رأي عائلة البزال ،كون
ما قيل ليس بعلم أبناء العائلة ومن دون موافقتها» ،مضيفاً:
«إنّ ابننا المخطوف علي رامز البزال هو مواطن لبناني
وهو ابن المؤسسة العسكرية األمنية ،ونحن كعائلة نقف
يخص عملية التفاوض على
وراء هذه المؤسسة في ما
ّ
مصير العسكريين المخطوفين ،وهي مسؤولية الحكومة
اللبنانية وليست مسؤولية أي جهة أخرى إال من حيث
المساعدة والتضامن مع هذه القضية».
وأض��اف البزال« :إنّ مسؤولية خطف عناصر قوى
األمن الداخلي في عرسال هي مسؤولية المدعو مصطفى
الحجيري ،الذي أعلن منذ اليوم األول لعملية الخطف أنّ
عناصر قوى االمن الداخلي هم ضيوفه وأمانة عنده في
منزله» ،وأشار إلى أنّ «المواقف التي صدرت وتصدر
في اإلعالم حول قضية المخطوفين هي مواقف شخصية
تعبّر عن رأي أصحابها ،والعائلة ال تتبنى كل ما قيل أو
يقال من دون موافقتها ،وهي ترفض أن تكون صندوق
بريد لتبادل ال��رس��ائ��ل التي ه��ي مسؤولية حصرية
بالحكومة اللبنانية».

توتر في طرابلس

ومساء توتر الوضع األمني في طرابلس بعد أن أطلق
مسلحون النار على مراكز الجيش في التبانة وردّت
الوحدات المنتشرة بين طلعة العمري وبراد البسار ،على
مصادر إطالق النار.
كما أفيد عن إلقاء قنبلة في ش��ارع س��وري��ة ،وسط
انتشار للمسلحين وإقفال للمحال التجارية.

إطالق نار على حافلة ركاب

وكانت حافلة نقل ركاب يقودها عمر غازي عبدالله وهو
من وادي خالد وبداخلها مدنيون وبعض العسكريين،
تعرضت إلطالق نار فجر أمس في بلدة البيرة  -عكار من
قبل مسلحين مجهولين ،ما أدى إلى إصابة أحد الركاب
المدنيين بجروح طفيفة.
وعلى الفور نفذ الجيش انتشارا ً في التالل الفاصلة
بين بلدتي البيرة والسنديان والحق المعتدين.

دريان ا�ستقبل ابراهيم ووفد حركة �أمل
واصل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان
استقبال المهنئين في دار الفتوى ،واستقبل أمس ،وفد
قيادة حركة أمل برئاسة رئيس المكتب السياسي جميل
حايك ،وضم الوفد عضو هيئة الرئاسة قبالن قبالن،
وأعضاء المكتب السياسي الوزير غازي زعيتر ،الشيخ
حسن المصري ،النائب هاني قبيسي ،محمد خواجة،
وأعضاء الهيئة التنفيذية طالل حاطوم ،وعلي بردى.
وقال حايك بعد اللقاء« :تشرفنا بزيارة هذه الدار ولقاء
سماحة المفتي ،ونقلنا تحيات حركة أمل ورئيسها دولة
الرئيس نبيه بري الذي اعتبر أنّ سماحة المفتي هو مفتٍ
لكل المسلمين ولكل اللبنانيين .وكانت فرصة ومناسبة
للتباحث في شؤوننا وشجوننا وما يجري في منطقتنا،
وكيف بإمكاننا أن نبذل الجهود من أجل إنقاذ لبنان».
وأضاف« :استحضرنا مواقف اإلمام القائد السيد موسى
الصدر ،وكان استحضار للدعوات الدائمة إلى الحوار
التي كان يطلقها األخ الرئيس نبيه بري ،ودائما ً تحت
العنوان الكبير «كيفية إنقاذ لبنان»».
وتابع حايك« :نعول على الدور الكبير ،ونعرف تماما ً

أنّ المخاطر كبيرة لكنها تحتاج إلى رجال كبار ،وقد
لمسنا وجود رجال كبار في هذه ال��دار ،وإن شاء الله
بتضافر كل الجهود نستطيع أن ننقذ بلدنا ونحمي هذا
الوطن».
وكان دريان استقبل المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم .كما التقى وفد ن��واب المنية الضنية
والذي ض ّم أحمد فتفت وقاسم عبدالعزيز وكاظم الخير،
ثم وفد القوات اللبنانية برئاسة النائب ستريدا جعجع.
وض � ّم الوفد النائبين شانت جانجنيان وف��ادي كرم،
الوزير السابق طوني كرم ،عماد واكيم ،العميد وهبي
قاطيشا ،إيلي خوري ،النقيب جوزيف اسحق ،طوني
مراد وإدي أبي اللمع.
واستقبل دريان ايضاً ،كالً من سفير قطر في لبنان علي
بن محمد المري ،وسفيرة اليونان في لبنان كاترين بورا،
والقائم باألعمال في سفارة اإلمارات في لبنان حمد محمد
الجنيبي،
والوزير السابق حسان دياب ،والمدير العام للجمارك
شفيق مرعي.

أكد الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبدالسالم والخبيران
في الشؤون اليمنية اإلعالمي حميد رزق وعلي المحتوري ،أنّ
هناك أط��راف��ا ً ليست لها مصلحة في التحول وف��ي التوافق الذي
حصل في اليمن على أن ينضم إلى مشروع المقاومة .كما أكدوا
أنّ الشعب اليمني تج ّرد فعالً من الهيمنة الخارجية ،معتبرين أنّ ما
حصل من إنجاز للثورة الشعبية أعطى البعد والقرار للداخل ولم
يكن هناك أي قرار للخارج.
وإذ لفتوا إلى أنّ حركة أنصار الله هي جزء من المجتمع اليمني
وه��ي تعتز بقيم األص��ال��ة واالن��ت��م��اء واإلس�ل�ام الحقيقي وليس
بإسالم داعش والواليات المتحدة» ،لفتوا إلى «أنّ المجتمع اليمني
وجد أنّ حركة أنصار الله تعبر عن تطلعاته».
وش��دّدوا في حديث مشترك لـ«البناء» وقناة «ت��وب نيوز» على
أنّ «ال��دور ال��ذي تبحث عنه الحركة هو إع��ادة السيادة إل��ى اليمن
وتعريف الشعوب إلى القضية اليمنية والكرامة للمواطن اليمني
واح��ت��رام العمال اليمنيين في الخليج وإق��ام��ة عالقة على قاعدة
االحترام المتبادل ألنّ الشعب لم يكن أولوية لدى النظام» .وتطرقوا
إل��ى ال���دور اإلي��ران��ي ف��ي دع��م المقاومة ،الفتين إل��ى أنها «قدمت
المساعدة للمقاومة في لبنان وللقضية الفلسطينية ،وهي تتصدر
مواجهة االستكبار في المنطقة وتحثّ الشعوب على رفض الظلم
ونيل كرامتها وحقوقها».

وأش��ار عبدالسالم إلى أنّ «االتفاق الذي
وقع مع السلطة سيت ّم إقراره اليوم والتشاور
ما زال قائما ً حتى اآلن وبعدها ندخل في
يخص تشكيل
ال��خ��ط��وات الالحقة ف��ي م��ا
ّ
الحكومة ب��دءا ً برئيس ال��وزراء إلى ال��وزراء
إل��ى تنفيذ ما اتفق عليه في عقد الشراكة
السياسية مع األطراف في السلطة ونتمنى
أن تكون السلطة بحجم التحدي المطلوب
وتتحرك باتجاه تنفيذ االتفاق».
وفي حال عدم االلتزام باالتفاق ،أوضح
عبدالسالم «أنّ الناس موجودون على األرض
والشعب يراقب نتائج ثورته والخيارات
الثورية لن تتوقف أو تتراجع إال بعد أن يتم
تنفيذ ه��ذا االتفاق ال��ذي ن��رى فيه مصلحة
للوطن ولن نقدم أي خطوات منتظرين تقديم
خطوات من قبلهم».
وعما إذا كان انسحاب القوة العسكرية
لحركة أن��ص��ار ال��ل��ه م��ن صنعاء مرتبط
بتنفيذ االتفاق بشكل كامل ،قال عبدالسالم:
«إنّ أعضاء اللجان الشعبية المسلحة هم
م��ن صنعاء وحملوا ال��س�لاح للدفاع عن
مؤسسات ال��دول��ة ،ول��ه��ذا سيعودون إلى
بيوتهم ليمارسوا حياتهم الطبيعية ريثما
يطبق االتفاق بخطواته األولى وهو تشكيل
ح��ك��وم��ة» .وأع���رب ع��ن خشيته م��ن «نهب
مؤسسات الدولة» ،مؤكدا ً أنّ «هناك الكثير
م��ن مؤسسات ال��دول��ة م��ن بنوك ووزارات
ومبنى التلفزيون والعديد من المراكز قد
استلمتها الجهات المعنية ل��ذا ستختفي
المظاهر المسلحة شيئا ً فشيئا ً وتعود الحياة
إلى ما كانت عليه».
وع��ن وج���ود عرقلة م��ص��دره��ا ال��خ��ارج
لتحويل ال��ي��م��ن إل���ى س��اح��ة ص����راع ،أك��د
عبدالسالم أنّ «ه��ن��اك أط��راف �ا ً ليست لها
مصلحة بهذا التحول والتوافق ال��ذي ت ّم
على أن ينضم اليمن إلى مشروع المقاومة،
وعلى أن يصبح عندما يتحرر من تدخل
الخارج مناصرا ً لقضايا فلسطين وللمقاومة
ف��ي لبنان» .وأض���اف« :الحظنا م��ن خالل

رزق والمحتوري خالل حديثهما إلى الزميلة ر ّمال

المشاورات أنّ هناك رغبة خارجية ببقاء
المبادرة الخليجية وأن ال يكون هناك أي
حكومة توافق وطني وال نستبعد أن تحصل
بعض الحوادث األمنية مثل محاوالت تفجير
سيارات مفخخة ،ولكننا في الوقت نفسه،
مستعدون لمواجهة هكذا حاالت».
وردا ً على سؤال حول ال��دور الذي تطمح
إليه الحركة في الخليج رغم الخط األحمر
ال��ذي ترسمه أميركا ،أج��اب عبدالسالم:
«إنّ الشعب اليمني تج ّرد فعالً من الهيمنة
الخارجية وم��ا حصل م��ن إن��ج��از للثورة
الشعبية أعطى البعد والقرار للداخل ولم
يكن هناك أي قرار للخارج ،ويمكننا أن نقول
إنّ ه��ذا أول ت��واف��ق وطني م��ن دون تدخل
خارجي ،ونحن نعرف أنّ أميركا وحلفاءها
ال يريدون قيام أي حركة أو وجود أي دولة
في الخليج خارجة عن سيطرتهم ،تساند
القضية الفلسطينية وتقف في وجه المشروع
األميركي  -اإلسرائيلي» .وقال« :أميركا تريد
حماية «إسرائيل» وتطبيع المنطقة والشعب
اليمني اليوم يخرج عن هذه القاعدة في شكل
واضح ويؤكد أنه يقف إلى جانب مشروع
المقاومة وليست لنا مصلحة ببقاء الكيان
الصهيوني وسنعمل ض �دّه على الصعيد
السياسي والثقافي والتعبئة الشعبية
والعمل التربوي واالجتماعي ونعطي الدعم
الكامل للمقاومة».
وسئل عبدالسالم :هناك م��ن يقول إنّ
إلي���ران دورا ً ف��ي م��ا ج��رى؟ ف��أج��اب« :ه��ذه
المحاوالت ليست جديدة وك ّل عمل كنا نقوم
به ،حتى وإن كان تظاهرة لنصرة فلسطين،
كانوا يقولون إنّ خلفه إيران وهذا يثبت فشل
المشروع الخارجي ،ونحن نجدّد التأكيد على
أنّ ما حصل هو مطالب شعبية وقف خلفها ك ّل
الشعب اليمني من الزيدية والشافعية إضافة
إلى المؤسسات األمنية والعسكرية والسلك
الديبلوماسي والشخصيات السياسية من
الجنوب والشمال والوسط والشخصيات
الشعبية والوطنية والقبلية» .وأض��اف:

 ...وعبد السالم
«البعض غير م��درك أنّ اليمن أكثر ال��دول
العربية فقرا ً وهو من البلدان المنهارة أمنيا ً
وسياسيا ً واقتصاديا» .وس��أل« :ما عالقة
إي��ران بما يجري إذا كنا نطالب بتحسين
أوضاعنا المعيشية والحياتية»؟ مشيرا ً
إلى أنّ «وق��وف إي��ران إلى جانب الشعوب
المستضعفة لنيل حقوقها يعود إليها بالنفع
وتكون بذلك قريبة من الشعوب وليس من
األنظمة».
وتحدث عبدالسالم عن الدور اإليراني في
دعم المقاومة ،الفتا ً إلى أنها «قدمت المساعدة
للمقاومة في لبنان وللقضية الفلسطينية،
وهي تتصدر مواجهة االستكبار في المنطقة
وت��ح� ّ
�ث الشعوب على رف��ض الظلم ونيل
كرامتها وحقوقها ،ونحن نشكرها ،ونذكر كم
أثر وقوف إيران إلى جانب القضايا المحقة،
سلباً ،على اقتصادها الداخلي ،ونحن بدورنا
ومتمسكون بموقفنا المساند
ال نأبه ولن نتأثر،
ّ

للمقاومة في لبنان وفلسطين وبمواجهة
المشروع األميركي وبموقفنا المساند إليران».
وع��ن التقارير التي تحدثت عن انتقال
مجموعات من «داعش» للقتال في اليمن كر ّد
من الدول الداعمة والممولة لإلرهاب ،أشار
عبدالسالم إلى أنّ «التحدي األمني القادم
موجود وإذا أرادت ال��دول أن تواجه شعبا ً
فلديها خيارات كثيرة ،وما يطمئن في اليمن
هو أننا لسنا منعزلين عن قتال هذه الحركات
اإلرهابية بل نقاتل القاعدة والدواعش منذ
وقت طويل ولدينا تجربة في هذا المجال».
وقال« :لقد فشلت هذه العناصر في حربها
في صنعاء وم��ا حصل لم يكن معركة مع
دولة بقدر ما كانت عملية جراحية الستئصال
بعض العناصر ال��م��وج��ودة تحت عنوان
الفرقة األول��ى المدرعة المنحلة» ونحن ال
نستبعد أن يتم افتعال العمليات األمنية
لتخريب التوافق السياسي».

رزق :المجتمع اليمني وجد � ّأن حركة �أن�صار اهلل تع ّبر عن تطلعاته
وأك��د الخبير في الشؤون اليمنية اإلعالمي حميد رزق،
من جهته ،أنّ الحوثيين «هم جزء من المجتمع اليمني الذي
ظ ّل يرزح تحت نير التهميش واإلقصاء واالستهداف الثقافي
واألمني لعقود من الزمن» .وقال« :منذ عقود من الزمن جاءت
السعودية بنظام حكم بعد عام  ،1962ومعروف أنّ السياسة
السعودية تتكامل مع السياسة األميركية حيث تعامل هذا
النظام مع المجتمع اليمني الذي يتألف من تيارين ثقافيين
هما الشافعي والزيدي بطريقة ظالمة ،ونظرت السعودية
إلى الزيدية التي كانت حاكمة على اعتبارها من مخلفات
الماضي ،فحاولت القضاء على هذين التيارين الموجودين،
وجاءت بالم ّد الوهابي للقضاء على ثقافة المجتمع وفكره
وهويته ،فتحول النظام حينها إلى سفير للوهابية التكفيرية
إلى أن جاء السيد حسين بدر الدين الحوثي مؤسس تيار
أنصار الله وقام بنهضة دينية إسالمية وطنية صافية ،وبدأ
بنشر الثقافة التي ركزت على أنّ عدونا كإسالم وكعرب هو
الواليات المتحدة األميركية وحليفتها «إسرائيل» وأنّ األنظمة
التي تمارس الظلم على شعوبها هي صنيعة األميركيين،
وحينها شعر النظام بحركة وحالة استثنائية متصاعدة
وأصيلة وحاول أن يطفئ هذه الحركة في صعدة».

وتابع رزق« :إنّ أنصار الله هم جزء من المجتمع اليمني
يعتزون بقيم األصالة واالنتماء واإلس�لام الحقيقي وليس
بإسالم داعش والواليات المتحدة ،وقد وجد المجتمع اليمني
أنّ حركة أنصار الله تعبر عن تطلعاته».
وعن الجهة التي كانت تعمل على حجب األنظار عن ما كان
يجري في اليمن منذ سنوات ،قال رزق« :أعتقد أنّ ذلك كان
خطة إلظهار أنّ المنطقة الملتهبة هي في الشام وفلسطين،
مع الحرص على إبقاء اليمن في الهامش ومحسوب في خانة
المحور األميركي» .ولفت إلى أنّ «ما يميز حركة أنصار الله
ّ
وشق طريقه بجهود
هو أنها عبارة عن مجتمع بنى نفسه
ذاتية ،وكانت تشنّ عليها حروب قاسية ،ال يعلم العالم بها،
حتى أنّ الصورة لم تكن واضحة لحلفائنا كإيران وهي دولة
شقيقة ونعتز بتحالفنا معها» .ولفت إلى أنّ «الحركة خاضت
معارك الدفاع عن وجودها في حين أنّ اإلعالم المتصهين كان
متآمرا ً واإلعالم المستقل التابع لمحور المقاومة كان مشغوال ً
وتمكن هذا المجتمع أن ينتصر باستحقاقات ذاتية واحتضنته
المناطق التي حصلت فيها مواجهات في صعدة وغيرها».
يخص العالقة مع إيران ،أوضح رزق «أنّ الحوثيين
وفي ما
ّ
لم يقايضوا على الموقف والمبدأ ولو قايضوا في كل الحروب

التي خاضوها لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه اآلن ولو أنّ
أميركا والسعودية جاءتا إلى قيادة أنصار الله وقالتا إذا
كنتم تريدون المصالح واألموال فنحن المصالح واألموال ،لما
كنا تخلينا عن مبادئنا التي تتلخص بالدفاع عن قضايا أمتنا
وشعوبنا وال عن فلسطين القبلة األولى للنضال ،ولما غيرنا
موقفنا من عدونا أميركا والصهيونية العالمية» .وأضاف:
«إخواننا هم من يجب أن ننصرهم وهم رجال المقاومة في
فلسطين ولبنان ونفديهم بدمائنا ،وهذا ال يعني أننا أتباع أو
مجرد أوراق تدار في لعبة الشطرنج».
وعن مدى التشابه بين صعود وتطور حزب الله في لبنان
وحركة أنصار الله في اليمن ،اعتبر رزق «أنّ هناك من حاول
الربط ما بين التظاهرات التي نظمها حزب الله والمعارضة
اللبنانية حينها في لبنان ض� ّد حكومة السنيورة ،وبين
ح��راك حركة أنصار الله في اليمن ع��ام  ،2007وق��د ذهب
ه��ؤالء إل��ى ح� ّد القول إنّ إي��ران هي التي حركتهم إلسقاط
بيروت وصنعاء ،وقد حاولوا أن يثبتوا أنّ إيران هي التي
ترعى كل هذا» .وأضاف« :أما عن تشبيهنا بحزب الله فهو
أمر ال يحرجنا وهم تاج رؤوسنا ونعتز ونتمنى أن نشبههم
ونستفيد من تجربتهم».

المحتوري :ن�سعى �إلى �إعادة ال�سيادة �إلى اليمن
والكرامة �إلى ال�شعب الذي لم يكن �أولوية لدى النظام
وأك���د الخبير علي ال��م��ح��ت��وري ،ب����دوره ،أنّ «األب��ع��اد
اإلنسانية والوطنية في الداخل اليمني هي أساس انطالقة
حركة أنصار الله» ،الفتا ً إلى أنّ «نظرة السيد بدر الدين
الحوثي ومنذ أح��داث  11أيلول وشعار مكافحة اإلره��اب
التي حملته أميركا ،تتجاوز االنتماءات والفئات ألنّ اليمنيين
جرى سحق إنسانيتهم» .وقال« :عندما أعلنت أميركا حربها
على المنطقة بعد أحداث  11أيلول بحجة محاربة اإلرهاب،
كانت لحظة تهديد أعلن عنها السيد بدر الدين الحوثي من
اليمن أنها فرصة للنهوض وحصلت حروب عديدة مع النظام
القائم حينها برئاسة علي عبدالله صالح وعلي األحمر إلى
أن حصلت الحرب األخيرة في عام  2008وحصل انهيار في
الجسم العسكري».
ووصف المحتوري ما يسمى «الربيع العربي» بـ»الحريق
العربي» حيث «انفجرت المنطقة بالكامل وقامت ثورة في
صعدة ض ّد النظام وجاءت أحداث تونس ومصر لتؤكد أنّ
المنطقة مرتبطة مع بعضها والشعوب تتفاعل وتؤثر وتتأثر
في ما بينها».
وعن الجهة التي تقدم األموال للحركة وتحولها من حركة
تحمل مطالب سلمية إلى حمل السالح ،أوضح المحتوري

«أنّ الحركة رأت نفسها منذ البداية مع نظام يريد أن يسحقها
وليس لها من ينصرها إال الله ولهذا سميت بأنصار الله».
وقال« :منذ البداية ال توجد دولة وكنا نمنع من الخروج في
تظاهرات ،فقد كان محظورا ً الخروج على نظام علي عبدالله
صالح خصوصا ً أن��ه وق��ع اتفاقية مكافحة اإلره���اب مع
أميركا وكان يهاجم من ومتى يشاء باسم مكافحة اإلرهاب،
لهذا كان يجب أن نتسلح ،إضافة إلى أنّ المجتمع اليمني
بطبيعته هو مجتمع مسلح .وقد حاول حينها السيد حسين
الحوثي أن يحل األمر مع علي عبدالله صالح لكن كان الغدر
والخيانة في صلب سياسة صالح وذهب باتجاه الحرب
وكان الدفاع عن النفس ،ومن غباء صالح أنه وسع الحرب
لتشمل كل الناس وكل المناطق وخدم الثورة من حيث ال
يدري ،بحيث أصبح كل من هو هاشمي هو حوثي ومن هو
زيدي هو حوثي وكل صحافي هو حوثي وهذا ما دفع الناس
لالقتناع بأنه ال ب ّد من السالح للدفاع عن النفس والفكر
والثقافة» .وأشار المحتوري إلى أنّ األميركيين حاولوا إثارة
الفتن بين اليمنيين من خالل انتشار السالح لكنّ الشعب
اليمني استطاع أن يلملم جراحه ،ونبذ النزاعات التي يغذيها
النظام ،واجتمع أبناء الشعب على روحية واحدة على قاعدة

أنّ العدو الواحد لألمة هو أميركا وحليفتها إسرائيل ،وشدّدوا
على التمسك بالقضية الفلسطينية ،وما حصل في اليمن كان
جوابا ً على نداء الفلسطينيين بعد ك ّل حرب تشنّ عليهم من
قبل العدو اإلسرائيلي».
وعن تطلع الحوثيين لدور ما في الخليج أو نفوذ إقليمي،
أكد المحتوري أنّ «السحق الذي تعرض له اليمنيون والهيمنة
األميركية على المنطقة و ّل��دا شيئا ً جديدا ً في اليمن يجمع
عوامل القوة ويتحرك إلى األم��ام ،وال��دور الذي نبحث عنه
هو إعادة السيادة إلى البلد وتعريف الشعوب إلى القضية
اليمنية والكرامة للمواطن اليمني واحترام العمال اليمنيين
في الخليج وإقامة عالقة على قاعدة االحترام المتبادل ألنّ
الشعب لم يكن أولوية لدى النظام».
وحول استطاعة الحركة تطويق القوة العسكرية بقيادة
علي محسن األحمر ،قال المحتوري« :علي محسن األحمر
هرب إلى السعودية أو قطر وقد أثار الكثير من المعارك أمام
النهوض اليمني والرئيس عبد الهادي منصور لم يستطع أن
ينفذ القرار الجمهوري بإبعاد علي األحمر عن قيادة الفرق
العسكرية بل جعله مستشارا ً له وظهر أنه هو المهيمن على
القرار لكنّ الشعب واجه علي محسن وأي تح ٍّد آخر».

