
العدد:  االثنين: 
)1839(

2 / يناير/ 2017م  
6تقارير3 / ربيع الثاني/ 1438هـ

> وّدع العال��م عام 2016م بآالم��ه وأحزانه وأوجاعه ليفتح صفحة 
جديدة في حياة الش��عوب والدول، فيما لم تضع الحرب أوزارها في 
اليمن بعد قرابة عامين من العدوان الهمجي والحصار الجائر وبدون 
مس��وغ قانوني بس��بب التعنت الس��عودي ووضع العراقيل أمام أية 

تسوية سياسية.

وبداًل من أن يستقبل اليمنيون عام 2017م مثل بقية شعوب ودول 
العالم باالحتفاالت واألف��راح، واصلت دول تحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية إشعال المحارق إلبادة الشعب اليمني، وأرسلت الرياض بابا نويل 
الوهابي يوزع هداياه الصاروخية وقنابله العنقودية على أطفال اليمن، 
بذل منذ قرابة عامين إليجاد حل سلمي 

ُ
إضافة الى نسف الجهود التي ظلت  ت

لألزمة اليمنية عبر الحوار ووقف العدوان ورفع الحصار.
»الميثاق« أن األزمة اليمنية عادت الى نقطة  واعتبرت مصادر سياسية ل�
الصفر وأن خارطة الطريق التي تقدم بها مؤخرًا وزير الخارجية األمريكي 

جون كيري جاءت في الوقت الضائع وهو مغادر منصبه ويريد تالفي موقف اإلدارة األمريكي السلبي 
في التعامل مع أزمة اليمن، وكان من المفترض أن تأتي خارطة الطريق في وقت مبكر ويطرحها 
كيري وأمامه متسع من الوقت وليس قبيل مغادرته مع نظام أوباما البيت األبيض، ولهذا لم يعد 
لهذه الخارطة أهمية، وها هي المنطقة على شفا حرب إقليمية خالل عام 2017م إذا لم يتم 

كبح السياسة العدوانية التي تمارسها السعودية ضد اليمن.
وسخرت المصادر من عودة الحديث عن المرجعيات واعتبرتها مجرد ذريعة تتخذها السعودية 
الستمرار العدوان وإجهاض أية محاوالت إلعادة السالم الى اليمن، حيث إن الحديث عن المبادرة 
الخليجية ومخرجات الحوار والدولة االتحادية واألقاليم والقرار 2216 بات من المستحيل القبول 
بها السيما وقد رفضها الشعب اليمني قبل بداية العدوان وال يمكن أن يقبل بها بعد أن قّدم 
التضحيات الجسيمة في التصدي للعدوان السعودي وإفشال مخططه التآمري الذي يستهدف 
تفتيت وتمزيق اليمن وإضعافه والقضاء على وحدته، كما أكد على ذلك الزعيم علي عبدالله 

صالح- أمس األول السبت.

ولفتت المصادر الى أن اجتماع الرباعية الذي عقد في الرياض االسبوع قبل الماضي مثل تمديدًا 
ها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم  للعدوان خصوصًا وأن النقاط التي عدَّ
أرضية قابلة للنقاش، قد تم نسفها بالكامل، األمر الذي يبرهن أن ال جدوى من خوض حوار 
سفسطائي تتخذه دول تحالف العدوان كوسيلة لتضليل الرأي العام العالمي الرافض استمرار هذه 
الحرب الهمجية التي تشنها السعودية على اليمن وارتكبت خاللها جرائم حرب بحق اإلنسانية، 
وفضحتها بالوثائق واألدلة منظمات حقوقية دولية.وإلى ذلك اعتبر محللون سياسيون وخبراء 
عسكريون أن استمرار تحالف العدوان في تمسكه بخيار الحرب يمثل قرارًا انتحاريًا وكارثيًا 
للسعودية ودول الخليج التي لن تستطيع أن تستمر في خوض الحرب على اليمن لعدة أشهر 
قادمة ألن قواتها أصبحت  منهارة في جبهات القتال بعد تعرضها لهزائم متالحقة وتكبدها 
خسائر فادحة في األرواح والمعدات أمام أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والذين اكتسبوا 
خالل األشهر الماضية من العدوان مهارات قتالية أدهشت القيادات العسكرية في العالم، إضافة 
الى أن الدول الخليجية المشاركة في العدوان وفي مقدمتها السعودية تتعرض النهيار اقتصادي 

ات تقشفية ورفع األسعار وتوقيف خطط التنمية. غير مسبوق دفعها التخاذ إجراء
مشيرين الى أن تمديد العدوان على اليمن في ظل المتغيرات السياسية التي 
تشهدها المنطقة العربية والعالم سيكون بمثابة نهاية للسعودية ولدول تحالف 
العدوان باعتبار أن هذه المتغيرات إذا تم التعامل معها من قبل المجلس السياسي 
وحكومة اإلنقاذ الوطني برؤية سياسية مواكبة فإن النصر سيكون حليف الشعب 

اليمني.
وأكدت المصادر أن انتصار الشعب السوري على االرهابيين وإعالن وقف إطالق 
ر موقف تركيا وغيرها تعزز  النار وكذلك المتغيرات في العراق ولبنان وليبيا وتغيُّ
من صمود الشعب اليمني ضد العدوان واالرهاب وتحمل بشارة االنتصار على هذا 

المخطط التآمري القذر الذي يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.
وطالبت المصادر المجلس السياسي وحكومة االنقاذ الوطني بإعالن موقف واضح 
من مسرحيات الحوارات والمشاورات التي يطبخها المبعوث الدولي ويستخدمها 
إلجهاض التحركات الدولية في مجلس األمن لوقف العدوان ورفع الحصار، وضرورة 
االستفادة من تجربة سوريا  بهذا الشأن وعدم السماح بالعودة مجددًا الى تلك  

المشاورات الفاشلة.
كما طالبت بوقف أية حوارات مستقبلية تتم على أراضي دول مشاركة في العدوان، أو تسعى 
للمشاركة في أية مشاورات تبحث األزمة اليمنية، باعتبار السعودية وغيرها جزءًا من األزمة 
منذ بداية  2011م وحتى اليوم فهي بتدخالتها َمْن أوصلت األوضاع في اليمن الى هذا المنحدر 

الخطير بسبب تدخالتها.
ودعت المصادر حكومة اإلنقاذ الوطني الى حسم معركتها مع الطابور الخامس ومعالجة أزمة 
المرتبات والتالعب باألسعار ونهب المال العام، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه 

استغالل استمرار العدوان لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن والشعب.
محذرين من خطورة استمرار سيطرة دول تحالف العدوان ومرتزقتهم على منابع النفط 
والمنافذ البحرية والبرية والجوية والتي يجب أن تمثل معركة ذات أولوية أمام الحكومة وحسمها 

في سياق مواجهة العدوان وكسر الحصار.

»بابا نويل« وهابي يهدي أطفال اليمن صواريخ وقنابل عنقودية!

خارطة كيري جاءت في الوقت الضائع وستنتهي بمغادرته البيت االبيضالسعودية ستنهار في اليمن والمتغيرات العربية والدولية نحو سقوطها

قد يكون من المبكر بعض الشيء معرفة 
تفاصيل االنتصارات الساحقة التي انجزها 
اسود الجيش واللجان ومتطوعوا القبائل في 
الميادين، والذين عصفوا بمنتفعي الغزاة 
والمرتزقة واإلرهابيين الذين تم الزج بهم 
في جبال نهم وص��رواح والجوف ونجران 
وغيرها..وهذه المحاولة تأتي في اطار 
البحث المستميت للجنرال العجوز محسن 
الذي هرب بعد استهداف الجيش واللجان 
الشعبية أحد "الكهوف" الذي  كان يتوارى 
داخ��ل��ه.. وكلل الجنرال العجوز محسن 
انتصاراته بأسر حمار أحد المواطنين قالت 
»سهيل« انه حمار عفاشي وهو ماحظي 

بسخرية واسعة في الشارع اليمني.
ل��ق��د اس��ت��ط��اع أس����ود ال���وط���ن تلقين 
المرتزقة واالرهابيين دروسًا قاسية في 
ميادين المعركة بقوة وايمان ونقاء االنتماء 
لوطن االي��م��ان والحكمة.. فما تتداوله 
ال��ت��ق��اري��ر العسكرية ووس��ائ��ل اإلع���الم 
ليس أكثر من قمة جبل الجليد المذاب 
بتسارعات عسكرية فاجأت الجميع، فقلة 
قليلة من االبطال البواسل من ابناء الجيش 
ووحداته المتخصصة تمكنوا من كنس 

المرتزقة واالرهابيين والغزاة من جحورهم في نهم والجوف وصرواح وكذلك في 
نجران وتعز  وشبوة وميدي وغيرها.. مدركين أن ما بعد التحول العسكري الكبير 
خالل األي��ام الماضية سيكون اعظم واكبر والى ماهو ابعد.. اال انه وطبقًا لخبراء 
ومحللين سياسيين فإن انتصارات نهم على العمالء والخونة ستظل تاريخية وحاسمة 
في مستقبل المواجهات والمعركة الحاسمة، السيما وان نهم مثلت الثقب األسود 
الذي يرتعد منه الغزاة والمرتزقة ففيها تم حصاد المئات من رؤوس عصابة الشر 
والخيانة واالرتزاق واالرهاب. مصادر عسكرية ومحلية متطابقة بمديرية نهم قالت 
ل�"الميثاق": لقد تمكن البواسل من الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء 
القبائل من السيطرة على 233 موقعًا عسكريًا مستحدثًا في حيد الذهب المطل على 
مفرق الجوف الذي تمت السيطرة عليه الجمعة، ومصرع 38 مرتزقًا و67 جريحًا 

في الساعات االولى من الصباح..
ويقول الشيخ احمد درهم الشليف احد وجهاء ومشائخ نهم، والقادة المتطوعين 
المساندين للجيش واللجان: إن رجال الميدان من الجيش واللجان والمتطوعين في 
ذروة بسالتهم فلم تتوقف االنجازات واالنتصارات على قوى اإلره��اب والعدوان 
ومرتزقته فحسب، بل تمكنوا بفضل الله من صد عدد من الزحوفات والهجمات 
االنتحارية التي نفذها المرتزقة خالل االيام الماضية وقتل العشرات منهم وعلى 
رأسهم القيادي في القاعدة ابو عمر االرحبي مع عدد كبير من المرتزقة في عملية 
عسكرية خاصة في أطراف المدفون ..وتفيد معلومات "الميثاق" بأن األرحبي يعد 
احد القيادات العسكرية الرئيسية في تنظيم القاعدة في معسكر يحيص بأرحب 

وفر منه قبل تطهيره من قبل أسود الجيش واللجان الشعبية..
ومن القتلى االرهابيين ايضًا-محمد محسن المراني -اشرف احمد نعمان الشهاري-

عاطف السعداني- صالح احمد المراني- 
ناجي محمد عبدالله، اضافة الى ذلك كشف 
االعالم الحربي عن اصابة العقيد المرتزق/

مجاهد الغليسي اصابة خطيرة ومقتل عدد 
من مرافقيه خ��الل محاولة زحفهم يوم 
االربعاء باتجاه مديرية نهم حيث يعمل 
المرتزق كقائد كتيبة في منفذ الوديعة 
ويعتبر ال���ذراع االي��م��ن للمرتزق هاشم 

األحمر وأحد أبرز المقربين إليه..
وبعد عمليات عسكرية عنيفة ومعارك 
شديدة شهدتها  مديرية نهم وبالذات 
المدفون، المنارة، والنشيف، والمدفون، 
وسد العقران، وجبل  القتب االستراتيجي، 
وطبقًا  لمصادر عسكرية ف��إن العدوان 
ارسل  ثالثة ألوية للقتال في نهم والجوف 
وصرواح بهدف الزحف الى العاصمة صنعاء 
او السيطرة العسكرية عليها بالسيطرة 
على م��واق��ع استراتيجية كجبلي القتب  
والمنارة، الستهداف عدة اماكن حيوية 
كمطار صنعاء ومعسكرات الصمع في 
ارحب وعدد من االماكن باالسلحة المتطورة 
والحديثة التي يمتلكها المرتزقة.. لكن 
ورغم كل االمكانات وهيستيريا الغارات 
الجوية التي نفذت هجمات وحشية على منازل المواطنين واماكن النازحين بالمديرية 
وبالمئات من الغارات إال انهم فشلوا تمامًا وعجزوا عن تحقيق اي تقدم ولو متر 
واحد بل لقد تم دحرهم من المواقع التي كانت تحت سيطرتهم واستعادها الجيش 
واللجان، كما تم دحر المرتزقة الى مفرق الجوف جبل حيد الذهب ومازالت المعارك 

تدور في هذه  المنطقة..
أكبر زحف منذ أربعة اشهر

وحسب مصدر محلي في مديرية نهم فإن الجيش صد اكبر عملية زحف تمثلت 
بعدة هجمات وزحوفات صغرى متفرقة على اكثر من محور وجبهة سعى من خاللها 
إلى تشتيت قوات الجيش واللجان لكن دون جدوى، وقال المصدر: انه تم التصدي 
للزحف الكبير للمرتزقة باتجاه جبل حيد الذهب بنهم، والذي إستمر أكثر من عشر 
ساعات يوم الجمعة، موقعًا أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، 
فيما شن طيران العدوان نحو 25 غارة على جبل حيد الذهب بعد هزيمة مرتزقته.
وفيما حاول مرتزقة العدوان السعودي التسلل الى مواقع الجيش واللجان باتجاه 
المنارة إاّل أن حماة الوطن كانوا لهم بالمرصاد، حيث تم التصدي لهم وتكبيدهم 
خسائر فادحة ، كما استهدف الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في منطقة النشيف 
وأسفل الفرضة وتدمير طقم عسكري وقتلى وجرحى في صفوفهم  الخميس  
الماضي.وفي جانب آخر تمكن أسود الجيش واللجان من قتل عدد كبير من المرتزقة 
على رأسهم القائد العسكري لحزب االصالح في عمران والقائد لمايسمى اللواء 310 
المرتزق محمد الحضراني في عملية عسكرية نوعية، وقد لقي مصرعه مع عدد كبير 
من مرافقيه حيث كان االرهابي الحضراني هو من هدد ابناء اليمن بالذبح باعتبارهم 

من الروافض والمجوس.

ثالثة زحوفات في وقت واحد
وشهدت نهم- االربعاء- معارك عنيفة لليوم السابع على التوالي حيث تمكن 
الجيش واللجان وأبناء نهم األبطال من صد ثالثة زحوفات لمرتزقة النظام السعودي 
من عدة محاور، حيث شن المرتزقة زحفهم االول باتجاه منطقة المدفون، والزحف 
الثاني باتجاه سد العقران ، وزحف ثالث باتجاه جبل المنارة االستراتيجي فباءت جميع 
الزحوفات بالفشل، بالرغم من الغطاء الجوي الكثيف لطيران العدوان المساند لهم.
وقد تكبد مرتزقة العدوان عشرات القتلى والجرحى، خالل صد الزحوفات وفرار 
آخرين أمام ضربات الجيش واللجان تاركين جثث قتالهم في شعاب ووديان نهم، 

»الميثاق« الشيخ عبدالله الفرجي احد مشائخ ووجهاء نهم .. بحسب ما أكده ل�
فيما تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمير مدرعة لمرتزقة العدوان بصاروخ 

موجه في منطقة المدفون بمديرية نهم ومقتل طاقمها .
وفيما تمكن ابطال الجيش من إطباق حصار- الخميس- على مجموعة من المرتزقة 
اثناء فشل زحف لهم  استسلم فيه نحو 20 شخصًا ثم قام طيران العدوان بشن  غارة 

يهم المعلومة على طقمين كانا  يقالنهم شرق جبل القتب.
ّ
فور تلق

وعلى اثر تلك الزحوفات والخطة الجهنمية التي خطط لها تحالف العدوان منذ 
اربعة اشهر قامت قيادة الجيش بإرسال تعزيزات ضخمة إلى نهم وصرواح..جاء ذلك 
بالتزامن مع خالفات بين القبائل والمرتزق الجنرال العجوز علي محسن على خلفية 

الصراع القائم بين الطرفين والتي ضاعف منها مستجدات المعارك هناك.
وبحسب مصادر خاصة قامت قوات الجيش واللجان الشعبية بإرسال تعزيزات 
عسكرية ضخمة، من ناحية القوات والعتاد العسكري، حيث وصفت المصادر أن 
تلك التعزيزات هي األولى من نوعها من حيث حجمها والتي يتم إرسالها إلى جبهات 
مديريتي نهم وصرواح التي تشهد مواجهات ضارية بهدف تحريرها من قبل قوات 
المرتزقة.من جانب آخر وبحسب مصادر قبلية ، تضاعفت الخالفات بين المرتزق اللواء 
علي محسن ويمثله المرتزق عادل القميري قائد المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب، 
مع قبائل مأرب التي رفضت أوامره التي طالب فيها بإرسال مزيد من المقاتلين إلى 
صرواح.وتشير المصادر إلى أن القبائل رفضت تنفيذ األوامر بعد مقتل عدد كبير 
من أبنائها واستمرار سيطرة اإلصالح على المحافظة وإقصائه أبناء القبائل وتعيين 

قيادات امنية وعسكرية ينتمون لمحافظات أخرى من أتباع حزب اإلصالح فقط.
الى ذلك كشفت مصادر محلية في نهم ان قتلى المرتزقة واالرهابيين خالل 
مواجهات األيام الماضية تجاوزت األلف قتيل منهم 150قياديًا كبيرًا عسكريًا 
ومرتزقًا وارهابيًا او يزيدون وهذه تمثل ضربة ال تقل أهمية وتأثيرًا عن تمكن 

الجيش واللجان من حصد الصف االول والثاني من قيادات المرتزقة.
الحصاد االسود

الجدير بالذكر أنه سقط خالل المعارك العديد من القادة العسكريين الموالين 
للعدوان، كما تم حصد عدد من رؤوس االرهابيين وعناصر القاعدة المنضوين في 
صفوف المرتزقة، اضافة الى قادة المرتزقة المهمين.. وُيعد االستهداف الناجح 
على قادة المرتزقة دلياًل على مهارة ومهنية الجيش واللجان وما يمتلكونه من 
خبرة ومعلومات دقيقة، هذه وغيرها وراء النتائج الميدانية المبهرة والمنجزة التي 
يحققونها على كافة المستويات والمجاالت، وتأثيراتها ليست عسكرية فحسب 
بل استخبارية وسياسية واعالمية، واكبر الخاسرين من مصرع القادة العسكريين 
للمرتزقة واالرهابيين، حيث نزلت انتصارات نهم كالكابوس على آل سعود وخلطت 
حابلهم بنابلهم وجعلتهم في يأس وانهيار وحالة استنزاف شاملة وان النصر قريب 

ولله عاقبة االمور..

نهم.. الحصاد األسود لمرتزقة العدوان
أعدوا عدتهم وجمعوا حشود جيشهم الغازي من مرتزقة وارهابيين إلى نهم 
وصرواح وشبوة وميدي.. حشود هي االقوى منذ اربعة اشهر انفقت عليها عشرات 
حنت لها اآلالف من أطنان الذخائر، وأعدت الخطط 

ُ
الماليين من ال��دوالرات، ش

الهجومية وتم تنفيذها منذ اربعة عشر يومًا بالتحديد.. 
»الميثاق« هو كل  ويعد هذا الهجوم لمرتزقة العدوان، بحسب خبراء عسكريين، ل�
ما يستطيع ان يحشده النظام السعودي وتحالفه ومرتزقته وارهابيوه، لتعويض ما 
خسره وتحالفه المهزوم في حلب السورية من ناحية ومن ناحية اخرى تنفيذ محاولة 
لتحقيق انجاز يشفي االرواح اليائسة والمهزومة والمحبطة في أوساط المرتزقة 

وأسيادهم.
تقرير / بليغ الحطابي

أبرز قتلى المرتزقة في جبهة نهم :
1- المرتزق العقيد/ جميل محمد ناصر
2- المرتزق العقيد ركن/ ناصر القيلعي

3- المقدم / محمد اللوذعي
4- المقدم /حمزة زياد

5- العميد/ ناصر اليادعي- قائد معسكر الفرضة سابقًا
6- القيادي الكبير/ ناجي األ قرع أخو القيادي خالد االقرع

7- القيادي/ محمد العذري
8- المقدم/ عبدالوهاب حاتم

9- العقيد/احمد محمد علي الصباري- اركان حرب مايسمى اللواء 72
10- المقدم/ محمد نعمان التويتي- قائد كتيبة فيمايسمى اللواء 72

11- النقيب/ محمد علي راشد- قائد سرية االحتياط فيمايسمى اللواء 72
12- المالزم/ حسان حسن الحاج- قائد مجموعة همدان الثانية في مايسمى 

اللواء 72
13- إبراهيم سعيد دومان نجل عضو مجلس النواب عن حضرموت

14- القيادي/ محمد المطري فيما يسمى اللواء 29
15- القيادي/ عبدالكريم الحاوري.

السعودية تمنع المرتزق علي 
محسن من دخول أراضيها

منعت السلطات السعودية المرتزق علي محسن من دخول أراضيها 
بعد انتظار ساعات طويلة منذ مساء الخميس والجمعة وحتى فجر 
السبت في منفذ الوديعة للحصول على إذن بالسماح له بالعودة الى 

الرياض مجددًا.
وقالت مصادر مطلعة: إن الجنرال العجوز كان قد غادر أراضي 
المعركة في مديرية نهم بعد تكبده هزائم نكراء على أيدي أبطال 
الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل، حيث فشل 
في تحقيق أي تقدم ميداني على الرغم من دعمه بأكثر من خمسة 
ألوية من المرتزقة والمدججين بمختلف األسلحة الحديثة. وأوضحت 
المصادر أن المرتزق علي محسن ارتفع لديه السكر والضغط وخرج 
عن التغطية وفر الى العبر ولكنه فشل في الدخول الى السعودية حيث 
منعته السلطات فيها من الدخول عبر منفذ الوديعة بعد أن فشل في 
االيفاء بتعهد قطعه على نفسه باحتالل نقيل بن غيالن خالل ثالثة 

أيام واخضاع قبائل الطوق للسيطرة السعودية.
وأكدت المصادر أن قيادات سعودية هددت باعتقال المرتزق علي 
محسن وتصفية مرافقيه إذا تجرأ وتجاوز المنفذ، وأنه سيالقي نفس 
المصير الذي سبق أن تعرض له في االستخبارات العسكرية بالرياض.. 
األمر الذي اضطر الجنرال العجوز الى االذعان مطأطئ الرأس والتحرك 
فجر السبت عائدًا الى وادي عبيدة بمأرب لالجتماع بعناصر القاعدة 

بعد أن أغلقت كل المنافذ أمامه.
حالة انهيارات غير الى ذلك ذكرت مصادر عسكرية في مأرب أن 

ع�����ودة مسبوقة تشهدها صفوف المرتزقة بعد 
الجنرال »محسن« خاصة بعد اتهامه 
بارتكاب مذبحة بحق المئات منهم في 

محارق نهم وصرواح والتضحية بالمئات 
من أجل البحث عن انتصار لشخصه 
ودون اكتراث بحياة المرتزقة الذين 
تورطوا في القتال تحت إمرته.. هذا 
خ��الف��ًا ع��ن اح��ت��ج��ازه مخصصاتهم 
المالية.الجدير بالذكر أن المرتزق 
علي محسن يواجه لحظات عصيبة 

حيث تعرض في نهم لمحاولة اغتيال من 
قبل أحد المرتزقة بعد أن زج بمجاميع كبيرة 
في معارك خاسرة في صرواح لم تسفر عن أي 

 على الخسائر الكبيرة في 
ً

تقدم ميداني، عالوة
األفراد والمعدات والمساندة الجوية لهم.
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