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العالم

اليمن

شبر في اليمن
الحوثي :سنطرد الغزاة من كل ٍ
في الذكرى الثانية
والخمسين لثورة جنوب اليمن
على االستعمار البريطانيّ ،
شدد
السيد عبد الملك الحوثي على طرد
الغزاة الحاليين مثلما طرد اليمنيون
الغزو البريطاني في السابق ،مجددًا
الدعوة إلى التعبئة على كل الصعد
لمواجهة االحتالل ودحره من كل شبر
في اليمن

أع ـل ــن زع ـي ــم ح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»،
السيد عبد امللك الحوثي ،أن الشعب
اليمني قادر على طرد الغزاة من كل
شـبــر ف ــي األراض ـ ــي الـيـمـنـيــة ،مثلما
ط ــرد ف ــي ال ـســابــق ال ـغ ــزو الـعـثـمــانــي
وال ـب ــري ـط ــان ــي .وأك ـ ــد أن ك ــل منطقة
احتلوها «سيخرجهم شعبنا منها»،
م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه إذا ك ـ ــان امل ـس ـت ـع ـمــران
ال ـع ـث ـم ــان ــي وال ـب ــري ـط ــان ــي ق ــد مـكـثــا
لفترات طويلة في اليمن ،فإن «الواقع
هذه املرة سيكون مختلفًا».
وفي الذكرى الـ  52لثورة « 14أكتوبر»
على االستعمار البريطاني وملناسبة
ح ـل ــول رأس ال ـس ـنــة ال ـه ـجــري ــة ،أق ــام
الـحــوثــي س ــردًا ديـنـيــا تــاريـخـيــا ،أكــد
خالله أن النظام السعودي يشبه
من ً ّ
أوال «كفار مكة» و«الجاهلية األولى».
ووص ــف الـحــوثــي الـنـظــام السعودي
ً
قائال إنه يشبه مجتمع قريش الذي
َ
والكبر والبطر»،
يتسم بـ «الهمجية ِ

مقابل الصورة التي يمثلها مجتمع
«األن ـ ـصـ ــار» الـيـمـنــي الـ ــذي يـتـمـ ّـيــز بـ
«اإلي ـثــار والـصـبــر وال ـبــذل والـعـطــاء».
وأكد أن هذا النظام الذي «يقدم نفسه
ع ـلــى أن ــه ن ـظ ــام دي ـن ــي يـمـثــل حقيقة
اإلس ــام وجــوهــره» ،هــو فــي الحقيقة
«الـ ـ ـي ـ ــد األقـ ـ ـ ـ ــذر واألب ـ ـ ـطـ ـ ــش ألم ـي ــرك ــا
وإسرائيل».
وش ــدد الـحــوثــي عـلــى أن لــذكــرى «14
أك ـت ــوب ــر» دالالت م ـه ـمــة أب ــرزه ــا أنــه
مهما كــانــت قــوة املعتدي وإمكاناته
يمكن هزيمته وطــرده ،داعيًا الشعب
الـيـمـنــي إل ــى وع ــي حقيقة أن بلدهم
م ـح ــط أط ـ ـمـ ــاع ،وأن ـ ــه فـ ــي املـسـتـقـبــل
س ـي ـكــون ه ـن ــاك م ــن يـطـمــع بــاحـتــال
ه ــذا الـبـلــد أي ـضــا .وأك ــد أن اليمنيني
بـفـطــرتـهــم اإلن ـســان ـيــة ال يـمـكـنـهــم أن
يقبلوا باستباحة أرضهم ،معتبرًا في
سياق متصل أن «عمالء الغزو أعطوا
العدوان أكثر بكثير مما كسبوا».

واسـ ـتـ ـع ــاد ال ـح ــوث ــي ت ــاري ــخ تـعــامــل
ً
بــري ـطــان ـيــا م ــع امل ـن ـط ـق ــة ،م ـت ـســائــا:
«مــن الــذي مــزق املنطقة العربية الى
دوي ـ ـ ــات؟ ومـ ــن ال ـ ــذي ص ـنــع ال ـك ـيــان
اإلســرائـيـلــي فــي املنطقة؟ ومــن الــذي
ان ـ ـشـ ــأ الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي وج ـع ـلــه
ً
كيانًا ينشر آف ــات فــي األم ــة» ،قــائــا:
«البريطاني هــو مــن صنع إسرائيل
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدد املـ ـ ـق ـ ــدس ـ ــات وت ـح ـظ ــى
بتحالف مع بعض دول املنطقة».
وق ـ ـ ــال الـ ـح ــوث ــي« :عـ ـب ــر االسـ ـتـ ـف ــادة
مـ ــن ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،ش ـع ـب ـن ــا قـ ـ ـ ــادر عـلــى
ط ــرد ال ـغ ــزاة وع ـلــى كـســر واملـحـتـلــن
ودح ــره ــم م ــن ك ــل شـبــر م ــن ال ـب ــاد»،
مـتــابـعــا أن املـهــم لتحقيق ذل ــك «هــو
التحرك والتصدي ملحاوالت االعداء،
وأن يـتـحــرك الـ ـق ــادرون عـلــى الـقـتــال
إلى معسكرات التدريب والجبهات».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن رفـ ــض ال ـس ـعــوديــن
مبادرة «النقاط السبع» ،يكشف أنهم

يريدون فقط احتالل اليمن.
وفيما دعا قطاعات الشعب املختلفة
إلـ ـ ــى م ــواصـ ـل ــة ال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة
واملعنوية واملادية ملواجهة االحتالل،
قـ ـ ـ ــال« :سـ ـنـ ـق ــات ــل ون ـ ــواج ـ ــه ونـ ــدافـ ــع
ع ـ ــن ح ــري ـت ـن ــا وعـ ـ ــن ك ــرامـ ـتـ ـن ــا وع ــن
أرضـنــا وعرضنا وشــرفـنــا ،هــذه هي
مسؤوليتنا».
وأشـ ــار الـحــوثــي إل ــى مــا تـشـهــده في
فلسطني في الوقت الراهن ،مؤكدًا أن
للنظام الـسـعــودي إسـهــامــا أساسيًا
فـ ــي مـ ــا ت ـف ـع ـلــه إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل .وق ـ ـ ــال إن
إسرائيل ونـظــام آل سعود يتبادالن
ال ـخ ــدم ــات ،إذ إن إس ــرائ ـي ــل شــاركــت
ف ــي الـ ـع ــدوان ون ـق ـلــت ق ـبــل أيـ ــام فقط
أسلحة إلى قاعدة خميس مشيط في
ً
السعودية ،مؤكدًا أن كال ًمنهما يمثل
«يدًا قذرة إجرامية خدمة ألميركا في
املنطقة».
(األخبار)

ولد الشيخ :العودة إلى محادثات السالم أو تفاقم األزمة

أنباء عن انسحاب قوات الغزو من باب المندب
وقت جددت فيه
في ٍ
السعودية رفضها المضي في محادثات
السالم التي دعا المبعوث الدولي
اسماعيل ولد الشيخ إلى العودة إليها
سريعًا «وإال فاألوضاع ستزداد خطورة»،
أفادت أنباء بانسحاب قوات التحالف
والمجموعات المسلحة من باب المندب
إلى لحج جنوبًا
ّ
ي ـس ـت ـمـ ّـر ال ـت ـع ــن ــت الـ ـسـ ـع ــودي ت ـجــاه
ّ
ال ـت ـق ــدم ف ــي أي مـسـعــى ل ـب ـل ــورة حــل
لـ ــأزمـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ،ح ـي ــث أك ـ ــد وزيـ ــر
الخارجية الـسـعــودي ع ــادل الجبير،
أم ـ ـ ــس ،أن وق ـ ــف الـ ـقـ ـت ــال فـ ــي ال ـي ـمــن
«بـيــد الـحــوثـيــن و(الــرئ ـيــس السابق
ع ـل ــي ع ـب ــدال ـل ــه) ص ــال ــح» ف ــي تــأكـيــد
عـلــى م ـضـ ّـي ال ـس ـعــوديــة ف ــي تجاهل
نتائج املحادثات السابقة واملـبــادرة
االخيرة لحركة «أنصار الله» وحزب
«امل ــؤت ـم ــر» ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـعـمــانـيــة
مسقط .وقد حذر املبعوث الدولي إلى
اليمن ،اسماعيل ولــد الشيخ ،أمــس،
مــن «خ ـط ــورة االوض ـ ــاع فــي الـيـمــن»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى م ـح ــادث ــات
السالم.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـد ول ـ ـ ـ ــد ال ـ ـش ـ ـي ـ ــخ ،عـ ـ ـب ـ ــر م ــوق ــع
«فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» ،م ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـس ــام
«ال ـ ـخ ـ ـيـ ــار الـ ــوح ـ ـيـ ــد إلنـ ـ ـق ـ ــاذ ال ـي ـم ــن
والـشـعــب» ،مشيرًا إلــى أن «االوضــاع
ف ــي ال ـي ـم ــن م ــرش ـح ــة ل ـب ـل ــوغ م ــراح ــل
ال ـخ ـط ــورة خـ ــال ف ـت ــرة ق ـيــاس ـيــة ،ما
لــم تـتــم ال ـعــودة الـســريـعــة ال ــى سبيل
م ـ ـحـ ــادثـ ــات الـ ـ ـس ـ ــام كـ ـخـ ـي ــار ب ــدي ــل
ووحيد إلنقاذ هذا البلد وشعبه».
م ــن ج ـه ـتــه ،جـ ــدد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ـي ـم ـنــي ب ــال ــوك ــال ــة ،ري ـ ــاض يــاســن،
أمس ،رفضه للحوار مع «أنصار الله»
وحــزب «املؤتمر»« ،قبل تطبيق قرار
مـجـلــس األمـ ــن  2216بـشـكــل كــامــل».
وقال ياسني ،في مؤتمر صحافي في
الــريــاض ،إن صــالــح «سـيـبــدأ مرحلة
جديدة بتحريك الجماعات اإلرهابية
لتهديد البالد كآخر ورقة له لتنفيذ
االغ ـت ـي ــاالت وال ـه ـج ـمــات امل ـس ـل ـحــة»،
مضيفًا أن الرئيس السابق «سيحرك
املـنـظـمــات اإلرهــاب ـيــة ،مـثــل تنظيمي
داع ـ ــش والـ ـق ــاع ــدة ،ل ـي ـب ــدأوا مــرحـلــة

أطلق الجيش و«اللجان الشعبية» أربعة صواريخ كاتيوشا على معسكر كوفل في مأرب (أ ف ب)
أخيرة داخــل عــدن» ،الفتًا إلــى أنــه تم
رصد الكثير من تحركات صالح هذه،
«لكن محاوالته ستبوء بالفشل».
ووردت أنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء ،يـ ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ـ ــس ،عــن
انسحاب ق ــوات الـغــزو واملجموعات
املسلحة ُمــن املناطق املحيطة بباب
املـنــدب وذبـ ــاب ،وســط غ ــارات ّ
جوية
كثيفة .وبـحـســب م ـصــادر عسكرية،
عــادت قــوات التحالف مــع املسلحني
املـ ــؤيـ ــديـ ــن لـ ـه ــا إل ـ ــى مـ ـن ــاط ــق رأس
العارة وخور عميرة في لحج .وعلى
ال ـ ـ ّخـ ــط الـ ـس ــاحـ ـل ــي الـ ـغ ــرب ــي أيـ ـض ــا،
شــنــت طــائــرات التحالف غ ــارات هي
األع ـ ـنـ ــف ع ـل ــى م ــدي ـن ــة امل ـ ـخـ ــا ،فـيـمــا
اسـ ـتـ ـه ــدف م ـي ـن ــاء امل ــديـ ـن ــة وأحـ ـي ــاء
سكنية ومناطق متفرقة فيها تحت

غ ـ ـطـ ــاء جـ ـ ـ ـ ّـوي ك ـث ـي ــف م ـ ــن طـ ــائـ ــرات
التحالف .وكانت املعارك التي دارت
ف ــي االي ـ ــام املــاض ـيــة لـلـسـيـطــرة على
باب املندبّ ،أدت إلى سقوط عشرات
ال ـق ـت ـلــى والـ ـج ــرح ــى ف ــي م ــواج ـه ــات
دارت فــي مدينة ذب ــاب ،حيث أفــادت
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر عـ ـسـ ـك ــري ــة بـ ـ ـ ــأن وحـ ـ ـ ــدات
ال ـج ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ك ـ ّـب ــدت ق ــوات
الغزو واملسلحني خسائر كبيرة في
األرواح والعتاد.
ُ
وعـ ـ ـل ـ ــى جـ ـبـ ـه ــة مـ ـ ـ ـ ـ ــأرب ،قـ ـ ـت ـ ــل س ـتــة
أشـ ـخ ــاص م ــن امل ـس ـل ـحــن امل ــؤي ــدي ــن
ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ـف ــار ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـصــور
ه ـ ــادي ،بـيـنـهــم ق ـي ــادي يــدعــى ســالــم
الغويدي ،فيما دارت معارك في ثالث
جـبـهــات مختلفة ،فــي ظــل اسـتـمــرار

عادل الجبير:
إنهاء القتال بأيدي
الحوثيين وصالح

ال ـق ـصــف ال ـج ــوي ل ـط ــائ ــرات تـحــالــف
ال ـع ــدوان .وسـقـطــت أرب ـعــة صــواريــخ
كاتيوشا على معسكر كوفل.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت املـ ــواج ـ ـهـ ــات فـ ــي ش ــرق
ص ــرواح فــي املـحــافـظــة ،بــن وح ــدات

ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» من
جـهــة ،ومسلحني مــوالــن لـهــادي من
جهة أخرى .ووفقًا للمصادر ،شهدت
الـجـهــة الـشـمــالـيــة الـشــرقـيــة ملعسكر
ّ
كوفل مواجهات بني الطرفني ،في ظل
قصف مدفعي متبادل من منطقتي
مـ ـط ــار سـ ـ ــوق ص ـ ـ ـ ــرواح وامل ـع ـس ـك ــر،
وس ــط أن ـبــاء عــن سـقــوط جــرحــى من
طرف املسلحني جراء القصف.
في سياق متصل ،تواصلت العمليات
اليمنية في الداخل السعودي ،حيث
سيطر الجيش و«اللجان الشعبية»
على القرية الرابطة بني موقع كعب
الجابري وقرية حامضة في جيزان.
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة «سـ ـب ــأ» ع ــن م ـصــدر
ع ـس ـكــري ق ــول ــه إن الـ ـق ــوات الـيـمـنـيــة
تـمـكـنــت م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـقــريــة
ودمـ ــرت اآلل ـي ــات الـعـسـكــريــة ،مشيرًا
إل ــى أن ال ـقــوة الـصــاروخـيــة للجيش
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» اس ـت ـهــدفــت
تـجـمـعــات عـسـكــريــة س ـعــوديــة خلف
موقع الخورمة في محافظة عسير.
وواص ــل الـتـحــالــف عملياته الجوية
ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ي ـ ــوم أمـ ـ ــس ،ح ـي ــث قـتــل
خمسة مواطنني وأصيب  18آخرين
ف ــي ح ـص ـي ـلــة أولـ ـي ــة ل ـق ـصــف م ـن ــازل
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـخ ــوخ ــة ف ــي مـحــافـظــة
الحديدة.
كـ ــذلـ ــك ن ـ ـفـ ــذت طـ ـ ــائـ ـ ــرات ال ـت ـح ــال ــف
سـلـسـلــة م ــن ال ـ ـغـ ــارات ع ـلــى مـنــاطــق
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ص ـ ـعـ ــدة.
وأوضح مصدر محلي أن «الطائرات
ّ
شنت أربع غــارات على جبل الصمع
ف ــي م ــدي ــري ــة سـ ـح ــار ،وث ــاث ــا مـنـهــا
اس ـت ـه ــدف ــت ش ـب ـك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت فــي
م ـن ـط ـقــة ولـ ـ ّـد م ـس ـع ــود ف ــي امل ــدي ــري ــة
ذات ـهــا» .ونــفــذت غ ــارات على مناطق
املليل في البقع ووادي آل أبو جبارة
ف ــي م ــدي ــري ــة كـ ـت ــاف ،وع ـل ــى مـنـطـقــة
املرقب في مديرية حيدان وغارة على
منطقة بني بحر في مديرية ساقني.
وتعرضت منطقة الغور في مديرية
غ ـم ــر ل ـق ـصــف صـ ــاروخـ ــي ومــدف ـعــي
س ـ ـ ـعـ ـ ــودي .ك ـ ــذل ـ ــك ،ن ـ ـفـ ــذت طـ ــائـ ــرات
التحالف ست غــارات على مديريتي
م ـك ـيــراس وال ـس ــوادي ــة ف ــي مـحــافـظــة
البيضاء .وفــي الـســواديــة ،استهدف
التحالف معسكر ال ـلــواء « 26مشاة
مـ ـيـ ـك ــا» .وط ـ ـ ـ ــاول الـ ـقـ ـص ــف الـ ـج ــوي
مـنـطـقـتــي ك ــري ــش ورأس ع ـق ـبــة ثــرة
االستراتيجية في مديرية مكيراس
التي تتمركز فيها قوات من الجيش
و«اللجان الشعبية».
(األخبار)

