
إن ما تعرضت له منازل العديد من مشائخ اليمن مؤخرًا من استهداف من قبل النظام السعودي 
يعد رسالة واضحة لكل أقيال اليمن بأن رؤوسهم أصبحت مطلوبة وأنهم سيدفعون الثمن غاليًا ولن 
يفلت منهم أحد.. فهذا هو القرار والموقف السعودي من مشائخ قبائل اليمن وأبلغت الجميع رسائلها 
بصواريخ مدمرة أوصلتها طائراتها الحربية الى منازل كبار مشائخ اليمن في جميع المحافظات، رسائل 

بصواريخ تعني الموت الجماعي لكل القبائل التي لم تنحِنِ لرغبة نظام آل سعود الهمجي.
فمنذ قرابة والنظام السعودي يعلن الحرب على كبار مشائخ قبائل اليمن في صنعاء ومأرب والجوف 
وتعز وإب وذمار والحديدة وحجة والمحويت وشبوة والضالع وعمران وصعدة وغيرها في محاولة 
إلذالل واخضاع ليس مشائخ اليمن فقط وإنما كل أبناء القبائل اليمنية كافة.. وهذا االستهداف ليس 
بريئًا على االطالق وإنما يأتي عن إدراك وفهم أنه ال يمكن للنظام السعودي وكل جيوش تحالف 
العدوان أن تقهر الشعب اليمني طالما والقبيلة اليمنية ظلت على مدى التاريخ هي القوة الضاربة التي 

تتصدى لكل الغزاة والمعتدين وتلقنهم هزائم نكراء وتكبدهم خسائر فادحة.
قالقبيلة اليمنية ظلت وماتزال هي القوة الحاسمة في كل معاركنا وصانعة االنتصارات الوطنية 
العظيمة، باعتبارها تمتلك الماليين من المقاتلين األشــاوس المتدربين لخوض أشد المعارك 

واستخدام أحدث األسلحة الى جانب الجيش واألمن.
الجدير بالذكر أن العدوان السعودي استهدف األيام الماضية بالعدوان منازل العديد من مشائخ 
اليمن ومنهم: منزل الشيخ محمد بن ناجي الغادر شيخ مشائخ خــوالن.. والشيخ صالح بن سودة 

طعيمان.. والشيخ النكعي.. وغيرهم
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يتعمد النظام الســعودي منذ بداية العدوان أن يســتهدف منازل كبار مشــائخ اليمن والشــخصيات االجتماعية، في محاولة إلذالل القبائل اليمنية وإخضاعها إلرادته، أو تصفيتهم ضمن 
مخطط إجرامي ممنهج لتحقيق أهدافه الشــريرة، رغم أن تنفيذ هذه المؤامرة اإلجرامية جاء عقب فشــل محاوالت كثيرة اســتخدمت فيها الســعودية الترغيب والترهيب لتمزيق وحدة 

الصف الوطني بتحييد قبائل اليمن عن خوض المعركة الوطنية المقدسة والتصدي للعدوان الهمجي الذي تشنه على اليمن.
والالفت أن النظام السعودي صار يعتبر منازل العديد من مشائخ اليمن أهدافًا عسكرية، غير مكترث بقتل النساء واالطفال والشيوخ، في غطرسة وتجبر يحاول من ورائها التطاول على 
مشــائخ وأعيــان وأبناء قبائل اليمن ومحاولة اخضاعهم بالنار والحديد وإذاللهم أمام أبناء قبائلهم، هذا وما تزال الســعودية وجيــوش دول تحالف العدوان يتمرغون بعار الهزائم في جميع 

جبهات المواجهات العسكرية.. فما بالنا لو كان النظام السعودي في وضع المنتصر في جبهات المواجهات؟!

أرحب تعلن الجهوزية الكاملة
وتدعو قبائل بكيل للنكف والنفير

دعا مشائخ وأعيان ووجهاء قبيلة أرحب كافة قبائل بكيل إلى النكف والنفير العام 
في مواجهة العدوان والرد على جرائمه بحق الشعب اليمني .

ووجه مشائخ ووجهاء قبيلة أرحب -السبت الماضي- رسالة لقبائل بكيل بداعي النكف 
في مواجهة تحالف العدوان الذي استهدف مجلس عزاء نساء آل النعكي بمنطقة شراع 

في أرحب وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من النساء واألطفال .
واعتبرت الرسالة جريمة تحالف العدوان بحق النساء معور لقبائل بكيل بصورة 
خاصة واليمن بشكل عام ، مشيرة إلى أن قبائل أرحب جزء من بكيل وأن األعراف 

واألسالف من عهد اآلباء واألجداد ال تسمح بما ارتكبه العدوان.
وأكدت أن قبائل بكيل الدرع والسند في الطوارف ونصرة المظلوم وواجب عليها 
الوقوف إلى جانب أرحب ، الفتة إلى أن قبائل أرحب السباقة دائما مع قبائل بكيل في 
جميع طوارفها ومضالها ..وشددت الرسالة على أن الصمت إزاء جرائم العدوان السبب 

في تمادي الغزاة في ارتكاب المجازر البشعة بحق اليمن واليمنيين.
إلى ذلك أوضح الشيخ فارس مجاهد الحباري أن قبيلتي أرحب وبني الحارث جهزتا 
عددًا من المطارح الستقبال إخوانهم من قبائل بكيل لالستعداد والتجهيز للثأر 

والرد على جرائم العدوان ومن سفكوا دماء النساء واألطفال.

قبائل اليمن تتعهد بالثأر لجرائم العدوان السعودي

عقدت قبائل خوالن الطيال لقاء موسعًا االثنين الماضي ناقشت فيه 
تداعيات االستهداف الغاشم الــذي تعرض له منزل الشيخ محمد 
بن ناجي الغادر- شيخ مشائخ خوالن من قبل طيران تحالف العدوان 
-الجمعة قبل الماضية.. وأكدت قبائل خوالن أن االجتماع وكل ما يترتب 
ات السياسية  عليه يخص قبيلة خوالن وتحت مظلتها بعيدًا عن االمالء
والحزبية وغيرها، وحّملت دول التحالف المسئولية الكاملة عن هذه 
الجريمة التي تتجاوز كل القيم واألخالقيات وتدينها جميع الشرائع 
السماوية واألعراف الدولية واإلنسانية، وتعتبر استهداف رمز القبيلة 
وزعيمها (عيب اسود) يستهدف كل فرد في خوالن خاصة وفي جميع 
قبائل اليمن بشكل عام خصوصًا وأن الشيخ محمد بن ناجي الغادر هامة 

وطنية كبيرة وشخصية اجتماعية بارزة معروف عنه مواقفه الوطنية 
المعلنة ودعواته الدائمة للسالم وسعيه الدؤوب من أجل الصلح وإيقاف 

الحرب والصراع.
وفي بيان صادر عنها اعتبرت قبائل خوالن الطيال ، هذا االستهداف، 
استهدافًا للعقل والحكمة والسالم وهو ما يبعث على االستغراب من 
هذا العمل األرعن والخطير والهدف من ورائه وغيره من الجرائم التي 
طالت منازل األبرياء ومجالس العزاء واألفراح ومن السذاجة تبريرها في 

سياق أخطاء الطيران أثناء العمليات القتالية.
وطالبت بسرعة إجراء تحقيق شفاف لكشف حيثيات ومالبسات هذا 
االعتداء ومحاسبة من يقف خلفه وإعالن نتائج التحقيق للرأي العام في 

أسرع وقت.
ات أو خطوات أخرى وذلك بعد  وأكدت على الحق في اتخاذ أي إجراء

التشاور مع الشيخ محمد بن ناجي الغادر 
وتقدمت قبائل خوالن بالشكر لكل القبائل وجميع أطياف الشعب 
اليمني بمختلف توجهاتهم الذين تفاعلوا مع هذه الجريمة وأنواعها 
وأعلنوا تضامنهم مع الشيخ محمد بن ناجي الغادر ومع قبائل خوالن 

بشكل عام.
وجددت دعوتها لكل العقالء في الداخل والخارج من أجل وقف الحرب 
وإحالل السالم وإيقاف نزيف الدم وتغليب المصلحة الوطنية التي تحفظ 

للشعب كرامته وأمنه ووحدته المباركة.

قبائل خوالن: استهداف طيران تحالف العدوان منزل الشيخ الغادر «عيب أسود»

تشييع جثمان الشهيد العميد زيد أحمد الفقيه ومرافقيه بصنعاء
يع -الثالثاء- بالعاصمة صنعاء في موكب جنائزي مهيب جثامين شهداء الوطن والقوات المسلحة الشهيد العميد زيد أحمد 

ُ
ش

صالح الفقيه والشهيد المساعد علي محمد حمزة والشهيد المساعد أحمد صالح العليي من منتسبي اللواء الثالث مدرع حماية 
رئاسية والذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الديني والوطني المقدس في الدفاع عن الوطن وسيادته ومواجهة تحالف الشر 

والعدوان ومرتزقتهم في جبهة نهم.
وخالل مراسيم التشييع الرسمية التي أقيمت للشهداء االبرار بحضور رئيس هيئة اإلسناد اللوجيستي اللواء علي محمد الكحالني 
ورئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن محمد المقداد وقائد اللواء الثالث مدرع العميد الركن فؤاد العماد وعدد من القادة وزمالء 
وأقارب وأهالي الشهداء.. وبعد أن قدم الجميع واجب العزاء والمواساة ألسر وأهالي الشهداء، أشاد المشيعون بالمآثر البطولية التي 
يقدمها منتسبو القوات المسلحة واألمن وبمساندة اللجان الشعبية في جميع جبهات الصمود والمواجهة ضد العدوان .. مؤكدين 
أن تلك المواقف والمآثر البطولية الخالدة بقدر ما ردعت جحافل المعتدين فستبقى خالدة وعهدًا على عاتق جميع أبناء الشعب 

وواجبًا يستحق الوفاء والتقدير ولن تنساه األجيال.
وأكد المشيعون أن جرائم العدوان بحق وطننا وشعبنا ستظل وصمة عار في جبين التاريخ اإلنساني وأن المعتدين لن يفلتوا من 

العقاب عاجًال أم آجًال وستالحقهم لعنات شعبنا الى االبد.
وجرت مراسيم التشييع الرسمية للشهداء األبرار بعد الصالة عليهم في جامع الشهداء بأمانة العاصمة.

وقد نقل جثمان الشهيد العميد زيد الفقيه ليوارى الثرى في مسقط رأسه بمديرية بالد الروس.. في حين ُنقل جثمانا الشهيدين 
علي حمزة واحمد العليي ليواريا الثرى في مسقط رأسيهما بمديرية الحيمة. 

تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون"..


