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اليمن

الحوثي :بدأنا عمليات تمهيدية لخياراتنا االستراتيجية
أعلن زعيم «أنصار الله» ،عبد الملك
الحوثي ،أن الخيارات االستراتيجية بدأت
بعمليات تمهيدية ،داعيًا إلى رفد
الجبهات بالمقاتلين .وفيما أكد أن
ثورة « 21سبتمبر» ال تهدد أي مصالح
مشروعة مع دول الجوار باستثناء كيان
االحتالل ،شدد على أن النصر سيتحقق
بوعي الشعب وبإيمانه بحقه في تحرير
أرضه على كل المستويات
متيقن من النصر ،وبهزيمة العدوان،
خــرج زعـيــم «أن ـصــار ال ـلــه» ،عبد امللك
ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ،أمـ ـ ــس فـ ــي ك ـل ـم ــة م ـت ـل ـفــزة
ب ـم ـنــاســة الـ ــذكـ ــرى ال ـس ـن ــوي ــة األول ـ ــى
ل ـ ـثـ ــورة « 21س ـب ـت ـم ـب ــر» ،داع ـ ـيـ ــا إل ــى
مقاتلة االحتالل السعودي ألجزاء من
البالد وإلى رفد الجبهات باملقاتلني.
الحوثي بدأ خطابه بتفصيل األسباب
ال ـتــي أدت إل ــى ق ـيــام الـشـعــب اليمني
بثورته ،موضحًا أنها «كانت ضرورة
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ال ـب ـل ــد ي ــوش ــك أن يـفـقــد
سـيــادتــه كـلـيــا» وأن «ال ـن ـفــوذ الغربي

دعا زعيم «أنصار الله» إلى تشكيل
مجلس لألعيان كمجلس رسمي
لمواجهة العدوان واالحتالل
والسعودي الكبير في اليمن استدعى
الثورة الشعبية» ،الفتًا إلى أنه لم يكن
أم ــام الـشـعــب اليمني خـيــار آخ ــر غير
الثورة.
وأضـ ــاف ال ـحــوثــي «ال ـث ــورة الشعبية
ل ــم ت ـ ــأت م ــن ف ـ ـ ــراغ ،إنـ ـم ــا ه ــي ت ـحــرك
م ـ ـشـ ــروع اس ـت ـح ـق ــاق ــي م ـ ـسـ ــؤول واع
ونـتــاج لــإحـســاس بالظلم والـشـعــور
بــامل ـســؤول ـيــة» ،م ــؤك ـدًا أن «ثــورت ـنــا ال
ت ـه ــدد أي ع ــاق ــة م ـش ــروع ــة م ــع دول
ال ـج ــوار بــاسـتـثـنــاء ك ـيــان االح ـت ــال».

وشدد على أنه «ال يمكن أن نستسلم
ل ــآخ ــري ــن أو أن ن ـض ـحــي ب ـكــرام ـت ـنــا
ووج ـ ــودن ـ ــا لـ ـه ــم ،ب ــل م ـس ـت ـم ــرون فــي
ثــورتـنــا ونـتـحــرك لـضـمــان استقاللنا
ً
وك ــرامـ ـتـ ـن ــا ووجـ ـ ـ ــودنـ ـ ـ ــا» ،ق ـ ــائ ـ ــا إن
«الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب الـ ـيـ ـمـ ـن ــي يـ ـتـ ـج ــه لـ ـف ــرض
التغيير».
وأشـ ـ ــار زع ـي ــم «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» ال ــى أن
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وق ـ ـفـ ــت ب ــوج ــه
الـتـحــرك الـشـعـبــي وواج ـه ـتــه ب ـعــدوان
عارم ،وسعت إلى االنقالب على الحوار
الــوط ـنــي الـيـمـنــي وم ـخــرجــاتــه» الفـتــا
إلــى أن «بـعــض الـقــوى السياسية في
اليمن انخرطت في املـشــروع الخطير
الذي تم التخطيط له» ،موضحًا أنهم
«كانوا يريدون باليمن فوضى عارمة
ولكن تحت سيطرتهم».
وأضــاف «كل ما كان يرسم في البالد
في مختلف النواحي كان يرسم فقط
وفقًا للمصالح األميركية والسعودية
واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت م ـصــالــح
ال ـش ـعــب مـهـمـشــة ولـ ــم ت ـكــن مـنـظــومــة
الحكم تولي أي اهتمام للشعب».
وشــدد الحوثي على أن «أكـبــر إنجاز
لـثــورة  21سبتمبر هــو الـقـضــاء على
املخطط االستعماري ونهب ثــرواتــه،
ولـهــذا تحركوا بشكل علني وواضــح
لـيـحـتـلــوه ويـقـتـلــوا أب ـن ــاءه ويـنـهـبــوا
ثرواته» ،وأوضح أنه «ال يمكن في أي
حال من األحــوال أن نقدم لهذه القوى
اإلج ــرام ـي ــة م ــا ي ــري ــدون ــه ون ـق ــول لهم
بأننا نقبل بــاإلهــانــة وال ــذل والــركــوع
وأن نـقــول لهم نحن سنحقق لكم ما
تريدونه».
وأكــد أن «هــذا األمــر مستحيل ،فنحن
شعب اإلي ـمــان شعب الـعــزة والـكــرامــة
ومستحيل أن نقبل بالذل والـهــوان»،
مـشــددًا على أن «ثــورتـنــا الشعبية لم
تـكــن ضــد أي مصلحة م ـشــروعــة ألي
بلد ،بل كانت ضد مصادرة قرار اليمن
السيادي والسياسي» ،وموضحًا أن
ال ـث ــورة «ك ــان ــت تـطــالــب بـعــاقــة نــديــة
واح ـت ــرام مـتـبــادل بــن الـيـمــن وال ــدول
الشقيقة والصديقة».
ولفت زعيم «أنصار الله» إلــى أن «ما
نضحي بــه أق ــل بكثير مـمــا يمكن أن

لفت الحوثي إلى أن القوة هي المواجهة على األرض والعدو يستقوي على النساء واألطفال (أرشيف)
نـ ـخـ ـس ــره ،ف ــاالسـ ـتـ ـس ــام وال ـخ ـض ــوع
يـضـيـعــان الـبـلــد وال ـحــريــة ومستقبل
أجـيــالـنــا» .وأك ــد أن «ال ـثــورة مستمرة
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك م ـس ـت ـم ــر حـ ـت ــى ي ـت ـح ـقــق
ال ـح ـص ــول ع ـلــى اس ـت ـق ــرار واس ـت ـقــال
الــوطــن سياسيًا واقـتـصــاديــا ،وحتى
ينعم هــذا الشعب بخيراته وثــرواتــه،
مهما كان حجم التضحيات».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «ب ـ ـح ـ ـسـ ــاب ال ــرب ــح
وال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ،ن ـح ــن رابـ ـ ـح ـ ــون ون ـحــن
ن ـت ـصــدى ألولـ ـئ ــك ال ـق ـت ـلــة وامل ـجــرمــن
 ...بـحـســاب ال ــدي ــن ،بـحـســاب األخ ــاق
وبحساب الكرامة نحن الرابحني».
وقـ ـ ــال «ب ـع ــد مـ ـ ــرور ن ـص ــف عـ ــام عـلــى

الـ ـع ــدوان ،ال ن ــزال صــامــديــن وال يــزال
بـ ـل ــدن ــا ب ـخ ـي ــر رغ ـ ـ ــم أن أجـ ـ ـ ـ ــزاء م ـنــه
أصـبـحــت تـحــت االحـ ـت ــال ...وم ــن حق
الشعب اليمني أن يناضل الستعادة
أرضه وستتحرر األجزاء املحتلة على
رغــم أنــف املحتلني وال ـغــزاة طــوعــا أو
ك ــره ــا» ،م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه «ل ـ ــوال ص ـمــودنــا
لكانوا احتلوا البلد برمته من اليوم
الذي بدأوا فيه عدوانهم».
وش ــدد عـلــى أن «الـتـضـحـيــات مثمرة.
ّ
صمود هــذا الشعب وثباته لم يمكنا
الـطـغــاة وامل ـجــرمــن رغ ــم إمكانياتهم
الهائلة من تحقيق أي شيء».
وع ــن ت ـط ــورات املـ ـي ــدان ،ق ــال الـحــوثــي

إنـ ــه «ف ـي ـمــا الـ ـغ ــزاة ي ـق ـت ـلــون أطـفــالـنــا
ونساءنا ،يقتل ضباطهم وجنودهم
ف ــي مـعــاركـهــم م ــع ال ـي ـمــن» ،الف ـتــا إلــى
أن «الـقــوة هــي املواجهة على األرض،
وع ـ ـ ــدون ـ ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـق ــوي ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـس ــاء
واألطفال».
كما شدد الحوثي على أننا «موقنون
بالنصر بقدر يقيننا بصدق وعد الله،
وللنصر تجربته في تاريخ أجدادنا
الــذيــن ان ـت ـصــروا عـلــى إم ـبــراطــوريــات
ح ــاول ــت اح ـت ــال ال ـب ـل ــد» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «الـنـصــر سيتحقق بــوعــي الشعب
وبإيمانه بحقه في تحرير أرضه على
كل املستويات».

محرقة آليات في الداخل السعودي ...والنيران اليمنية إلى مناطق جديدة
جيزان ـ يحيى الشامي
أسـبــوع حافل بــإحــراق اآللـيــات املدرعة
والـ ـ ــدبـ ـ ــابـ ـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ط ــول
ال ـج ـب ـه ــات ال ـق ـت ــال ـي ــة ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،فــي
معارك تأخذ يوميًا أبـعــادًا جديدة مع
سـيـطــرة يمنية كــامـلــة عـلــى مساراتها
ومـجــريــاتـهــا امل ـيــدان ـيــة .وت ـج ــاوز عــدد
اآلليات السعودية التي دمرها الجيش
اليمني و«اللجان الشعبية» ،أكثر من
ثــاثــن آل ـيــة خ ــال األسـ ـب ــوع املــاضــي،

ارتكب العدوان مجزرة
في صعدة ذهب ضحيتها
أكثر من  70شهيدًا
مـعـظـمـهــا ج ــرت ف ــي م ـح ــاوالت يــائـســة
يقوم بها الجيش السعودي الستعادة
امل ــواق ــع ال ـت ــي ف ـقــدهــا خ ــال األســاب ـيــع
امل ــاضـ ـي ــة ف ــي جـ ـي ــزان وعـ ـسـ ـي ــر ،مـنـهــا
دبابتان حاولتا استعادة موقعي دار
النصر وقوى املتجاورين وأربع آليات
جرى إعطابها في موقع عسكري قريب
في قرية «تي قمر».
وفي األثناء ،تواصل القوة الصاروخية
للجيش اليمني و«اللجان» دك املواقع
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ح ـي ــث أط ـلــق
أكثر من عشرين صاروخًا على تجمع
ل ــآل ـي ــات وال ـج ـن ــود ف ــي م ــوق ــع غــاويــة

القريب من جبل الرميح .وأكدت وحدة
الرصد إعطاب آلية مدرعة وطقم ومقتل
وجرح عدد من الجنود السعوديني في
املوقع ،واستهدفت القوة الصاروخية
ً
تجمعًا مماثال فــي مــوقــع بيت مشقف
في جيزان وإحــراق آلية ،وشوهد فرار
جماعي للجند من املوقع.
ويالحظ في جبهة جيزان وصول نيران
املدفعية اليمنية إلــى مناطق ومــواقــع
س ـع ــودي ــة ج ــدي ــدة ك ـم ـن ـط ـقــة صــامـطــة
الـتــي أعـلــن الـنـظــام ال ـس ـعــودي تساقط
عدد من الصواريخ اليمنية فيها ،وهو
ما يثير النظام السعودي من توسيع
الجيش اليمني و«الـلـجــان» عملياتهم
العسكرية ،بالتوازي مع حديث قيادات
يمنية (سياسية وعسكرية) عن دخول
ً
مــرحـلــة ال ــرد اليمني فـصــا جــدي ـدًا قد
يكشف فيه عن طرق جديدة للرد.
وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي والـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدة مناطق
في الخوبة في جيزان السعودية منها
مواقع قرية قمر وقرية الظهيرة وقرية
غـ ــرب دار ال ـن ـصــر وسـ ــط ح ــال ــة إربـ ــاك
كبرى تسيطر على الجيش السعودي.
وأفادت مصادر صحافية بتدمير تسع
آليات ومقتل وإصابة عشرات الجنود
الـسـعــوديــن فــي ال ـخــوبــة ،كـمــا إن ــه ُ في
قمر ،تم تدمير دبابة وثالث آليات وقتل
فيها عدد آخر.
وفـ ــي ج ـبـهــة ع ـس ـيــر ،ي ــواص ــل الـجـيــش
اليمني و«اللجان» إحكام سيطرتهما
على مدينة الربوعة وتأمني مداخلها،

بــالـتــزامــن مــع ال ـت ـقــدم لـتـحــريــر املــواقــع
العسكرية الواقعة خلف املدينة .وفي
حني وصلت نيران القوة الصاروخية
إل ــى م ــواق ــع عـسـكــريــة ج ــدي ــدة ،يـحــاول
الـطـيــران الـسـعــودي اسـتـعــادة الربوعة
عبر غــارات مكثفة يشنها على محيط
املــدي ـنــة تـمـهـيـدًا ل ــدخ ــول ق ــوات ــه إلـيـهــا.
لكنها ،فــي سيناريو مماثل ملــا يجري
فـ ــي ج ـب ـهــة ج ـ ـيـ ــزان ،ت ـن ـت ـهــي بــالـفـشــل
م ــع تـكـبــد خ ـســائــر ك ـب ـيــرة ف ــي األرواح
واآلليات.
وفي ظهران ـ عسير ،استهدف الجيش

الـيـمـنــي و«ال ـل ـجــان» بـقــذائــف املدفعية
موقع قلة الشيباني ،كما جــرى قصف
صاروخي استهدف معسكر املحضار
ف ــي ظ ـه ــران .وأكـ ــدت وحـ ــدة ال ــرص ــد أن
س ـي ــارات اإلس ـع ــاف هــرعــت إل ــى مــوقــع
عـ ـلـ ـي ــب الـ ـعـ ـسـ ـك ــري بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـه ــداف ــه
بعشرات الصواريخ والقذائف.
ويحاول الجيش السعودي عبر تغطية
ن ــاري ــة كـثـيـفــة (مــدفـعـيــة وصــاروخ ـيــة)
وقـ ــف ت ـق ــدم امل ـقــات ـلــن الـيـمـنـيــن نحو
العمق فــي الــداخــل الـسـعــودي وتحرير
مزيد من املواقع العسكرية فيها ،حيث

تدمير أكثر من ثالثين آلية عسكرية سعودية خالل األسبوع الماضي (أ ف ب)

أطلق ـ عشوائيًا ـ خالل ساعات صباح
أمــس أكـثــر مــن  240ص ــاروخ كاتيوشا
ع ـلــى ج ـبــل ال ـق ـمــع ف ــي م ــدي ــري ــة ك ـتــاف
الحدودية و 33صاروخ هاون.
إلــى ذلــك ،نقلت «وكالة األنباء اليمنية
ـ ـ سـبــأ» أنــه أسقطت طــائــرة «أبــاتـشــي»
تابعة لـلـعــدوان فــي منطقة صــافــر ،في
محافظة مأرب.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،ارت ـ ـك ـ ـبـ ــت طـ ــائـ ــرات
الـعــدوان السعودي مجزرة مـ ّ
ـروعــة في
ُ ّ
صعدة ،مساء أمس ،حيث شنت غارات
عـلــى س ــوق مـنـطـقــة آل مـقـنــع محافظة
صـعــدة .وقــد وصــل عــدد الضحايا في
تـلــك امل ـجــزرة إل ــى  70شـهـيـدًا وعـشــرات
ال ـج ــرح ــى ك ـح ـص ـي ـلــة أول ـ ـيـ ــة .ووق ـع ــت
املجزرة في ظل غياب الصليب األحمر
واإلمكانات اإلسعافية والطبية ،األمر
ال ــذي أدى إلــى تـفــاقــم الــوضــع الـكــارثــي
في تلك املنطقة.
وفي صعدة أيضًا ،شن العدوان سلسلة
غــارات على مديريتي رازح وباقم ،كما
ّ
جــددت طــائــرات التحالف شــن سلسلة
غ ـ ـ ــارات ع ـل ــى م ـ ـ ــزارع الـ ــدجـ ــاج وح ـم ــام
جـ ـ ــارف ف ــي م ـن ـط ـقــة ب ـ ــاد ال ـ ـ ــروس فــي
مـحــافـظــة صـنـعــاء ،إضــافــة إل ــى غ ــارات
استهدفت مصنع الصابون في منطقة
الجند في محافظة تعز ،وغارات أخرى
ع ـلــى ب ـنــي هـ ــال وم ـن ـط ـقــة ف ــج حــرض
في حجة .وفي اب ،ارتفع عدد ضحايا
غ ــارات ال ـع ــدوان الـسـعــودي عـلــى إدارة
أمن مديرية القاعدة إلى  10شهداء و27
جريحًا.

