
بادرة خطرية 
ــيخ نبيه ابو نشطان وزير الدولة يؤكد  يف بداية   الش
ــعب  ــوف أبناء قبيلة أرحب اىل جانب الش حديثه وق
اليمني ويدعو كل قبائل اليمن للنفري العام  ومواجهة 
هذا العدوان املتغطرس استجابة لنداء السيد القائد 
ــد العدوان  كل محاوالت السالم  حفظه الله بعد ان س
ــرتك العدوان  ــوث األممي  فلم ي ــض مبادرة املبع ورف
خياراً آخر لليمنيني ويجب عىل اليمنيني ان يحشدوا 
صفوفهم وان يوحدوا جبهتهم الداخلية ويقفوا ضد 
ــدوان الحتالل البلد   ــاوالت الع ــم وكل مح كل الجرائ
ــا يف القيم ودرسا يف الصمود  وان يلقنوا العدوان درس

والثبات.
ــطان  : اليوم ما يقارب  عىل  ــيخ ابو نش  ويكمل الش
ــتهدف  ــم الذي اس ــن العدوان الغاش ــوام م ــة أع أربع
ــر وكل مقدرات هذا  ــجر والحج االرض والبرش والش
ــتخدم كل أنواع  ــع الجرائم واس ــن وارتكب أبش الوط
األسلحة املحرمة دوليا  ونحن نقاتل طوال هذه املدة 
ــذ أموالنا  أو ان يذل  ــك أعراضنا أو تؤخ حتى التنته
ــم أي  معني يف  ــاس الذين ليس له ــتضعفون والن املس
ــع الجرائم التي  هذا الوطن ، واليوم العدوان رغم ابش
ارتكبها يختطف النساء و هذه بادرة خطرية  ينبذها 
املجتمع اليمني,  املجتمع القبيل املحافظ عىل عادات 
ــد,  وقد جئنا اىل هنا تلبية لنداء هذه  وتقاليد هذا البل
ــتنجدت بقبيلة أرحب قبيلتها  ونقول  املرأة التي اس
ــائخ  كان املفرتض ان ال تصلوا اىل  لخاطفيها وهم مش
ــيسء اليكم اوال  وهذا دليل  ــذا الحد  فهذه القضية ت ه
ــم تعودوا  ــم وال مبادئ ول ــد عندكم قي ــىل انه لم يع ع
ــودوا إىل قيمكم وإىل  ــم ان تع ــة وعليك ــون  قبيل تحمل
ــم وال تزيدوا الجرح أكرث مما هو  قبيلتكم واىل أخالقك
ــطان رسالة اىل العدوان   ــل الشيخ ابو نش عليه  ويرس
ويقول : ان الشعب  اليمني ثابت وصامد ولن يتزحزح 
ــدم ومهما ضحى  ــن يخضع مهما ق ــلم ول ولن يستس
ــي وهذا هو  ــعب اليمن ــل فهذا هو الش ــا استبس ومهم
ــذه قوافلنا التي ترونها  ــعب اليمني وه رفد ابناء الش
ــل رسالة اىل قبائل همدان من  اليوم أمامكم,  كما يرس
ــي مختطفة  لديهم   ــاحتهم  وه اختطفت املرأة من س
ــيم أبناء بكيل وال أبناء حاشد وال  ــت من ش هذه ليس
ــم وندعوكم  اىل ان تقوموا عىل وجوهكم وأن  أبناء ده

تعيدوا هذه املرأة املختطفة اىل ذويها ..
سندافع عن أعراضنا 

ــيخ فارس مجاهد الحباري,  محافظ محافظة  الش
ــب لهذا  ــد قبيلة ارح ــباب عق ــدث عن أس ــة ، تح ريم
االجتماع املوسع,  قائال : اليوم جئنا اىل هذه الساحة 
ــن النفري العام ونقدم قافلة عينية ومالية  وقافلة  لنعل

ــض  ــي ولرف ــاحل الغرب ــات اىل الس ــد اىل الجبه حش
ــن جريمة  ــنع م ــود وعيب مش ــا جرى من عيب اس م
ــذا هو  ــة ارحب وه ــاء قبيل ــن نس ــرأة م ــاف ام اختط
ــب النكف  والدفاع عن اعراضنا  ــبب االجتماع لش س
ــة هي من بنات ارحب الرشيفات العفيفات  فاملختطف
ــهد  ــوف زوجها استش ــد رجال الج ــة اىل أح متزوج
ــي دخلوها اختطفوا  ــهاده يف املناطق الت وبعد استش
ــي اآلن مختطفة لديهم  ــا حوثي وه ــرأة ألن زوجه امل
وموجودة يف سجونهم, ونقول ملن يحسبون أنفسهم 
ــذه الجريمة عار عليهم اذا كان  ــب يف مارب بأن ه أرح
مازال عندهم غرية وهذا ليس تحريضاً من قبلنا لكن 
هذه هي الغرية والرجولة فإذا بعنا اعراضنا فما قيمة 
الدين والقبيلة والرجولة, ونقول للخاطفني املرتزقة 
ــم؟ بالتأكيد انتم  ــذه هي اخالقك ــن أتباع العدوان ه م
لستم يمنيني فاليمني ال يمكن أن يقدم عىل اختطاف 
ــذا العمل  ــه ان يقوم به ــه اخالق ــب علي ــاء وتائ النس

الجبان وعليكم ارجاع املرأة املختطفة اىل اهلها .
عيب أسود ومشنع 

ــة  صنعاء  ــاري وكيل محافظ ــيخ محمد الحب  الش
ــب  ارح ــل  لقبائ ــع  املوس ــاع  ــن االجتم ــدث ع يتح

ــب اىل عقد هذا  ــل أرح ــت قبائ ــذي دع ــباب  ال واالس
ــب  ــل ارح ــا قبائ ــوم اجتمعن ــول : الي ــاع ويق االجتم
ــاحل  ــن النفري العام لدعم الجبهات وجبهة الس لنعل
الغربي بالرجال واملال ولتسيري قافلة غذائية مقدمة 
ــعبية  ــن قبائل أرحب ألبطال الجيش واللجان الش م
ــني يف الجبهات ولرفض الجريمة التي قام بها  املرابط
ــات قبيلة  ــن اختطاف بنت من بن ــة العدوان م مرتزق
ــة الخطرية  ــوف هذه الجريم ــب يف محافظة الج ارح
ــمة لهؤالء  ــاء واغتصابهن صار س ــاف النس فاختط
ــم وضبط  ــام بواجبه ــدان إىل القي ــل هم ــو قبائ وندع
ــذه املرأة  وإال فإن  ــؤالء املختطفني واطالق رساح ه ه
ــعها إلرجاع هذه  ــتقوم بكل ما يف  وس قبيلة ارحب س
ــتتقدم اىل منطقة  ــا وس ــن اعراضن ــاع ع ــرأة والدف امل
ــريى املرتزقة عواقب  ــوف لتحرير هذه املرأة وس الج
ــود  فرجال أرحب عىل مدى  ــا قاموا به من عيب أس م
ــيدافعون  ــوا اال عزتهم وكرامتهم وس التاريخ ماعاش
ــتمرار أرحب  ــيخ الحباري اس ــا يؤكد الش ــا  ، كم عنه
ــل الرجال والقوافل  ــة العدوان وتقديم قواف يف مقاوم
ــة  ــة االرايض اليمني ــر كاف ــم تحري ــة اىل  ان يت الغذائي
ــتقالل لكافة  ــة وتحقيق االس ــزاة واملرتزق ودحر الغ

أرايض الجمهورية اليمنية .
خرجوا عن المألوف 

ــل محافظة  ــن صالح ابو هادي, وكي ــيخ محس الش
ــباب التي دعت  ــر يتحدث عن األس ــاء هو اآلخ صنع
قبائل ارحب لعقد هذا االجتماع, ويقول : اليوم جميع 
ــف وترفد  ــع لتعلن النك ــب جاءت لتجتم ــل ارح قبائ
ــري  ــاحل الغربي بالرجال وتس الجبهات وجبهة الس
ــني يف الجبهات  ــا للمرابط ــربى دعم ــة غذائية ك قافل
وترفض ما قام به مرتزقة العدوان من اختطاف امرأة 
ــة أرحب يف محافظة الجوف ، هؤالء الحثالة  من قبيل
ــياء فهؤالء  ــم نعهد مثل هذه االش ــفلة  فل هؤالء الس
ــاق وعن العرف وعن  ــن املألوف وعن النط خرجوا ع
ــوا اال احذية  ــن كل القيم النهم ليس ــن خرجوا ع الدي
ــرتد عىل  ــها س للعدوان فقبائل قبيلة أرحب بأخماس
ــالة اىل  ــو هادي رس ــل اب ــنيعة  ، ويرس ــة الش الجريم
ــي يبعرثها من  ــه ان يوفر امواله الت ــدوان بأن علي الع
اجل احتالل اليمن فقبائل اليمن لن تسمح ألي معتد 
ان يحتل ارضها ويهتك عرضها فإما ان نعيش كرماء 

أو نموت يف جبهات القتال شهداء .

عار ودناءة وخسة 
ــدث عن  ــان يتح ــعيد فرح ــادي س ــيخ عيل ه الش
الحادثة التي أقدم عليها مرتزقة العدوان باختطاف 
ــوف قائال  ــب يف محافظة الج ــة أرح ــن قبيل ــرأة م ام
ــة بكييل  ــل اليمني ــىل كل القبائ ــو عار ع ــا حدث ه : م
ــدي ونهمي فاختطاف النساء والتعرض لهن  وحاش
ــع الجرائم عند القبائل اليمنية وباسمي  يعد من ابش
ــل  ــل الجوف لغس ــب ادعو قبائ ــل أرح ــم قبائ وباس
ــة ومعاقبة  ــرأة املختطف ــالق رساح امل ــذا العار واط ه
ــمون انفسهم قبائل  الفاعلني هذا ان كانوا ال زالوا يس
ــذا العمل القذر ونقول  ــيل ال يمكن ان يرىض به فالقبي
للمرتزقة الذين قاموا بهذه الفعلة ما ذنب املرأة التي 
ــم بهذه الدناءة   ــا وهل اصبحت اخالقك اختطفتموه
ــتهب  ــة ارحب لن ترتك عرضها وس ــة ، وقبيل والخس
لتحرير هذه املرأة التي استنجدت بقبيلتها وواجبنا 
تلبية النداء وسنقدم اىل محافظة الجوف لتحريرها 
واطالق رساح ابنتنا املخطوفة  ، ويؤكد هادي عىل دعم 
ــعبية  ــب للجيش واللجان الش ــاندة قبائل ارح ومس
ــرتفدهم  ــب كلها تقف اىل جانبهم وس ــة ارح وان قبيل
ــل العينية  وقبائل  ــداء وباملال والقواف بالرجال االش
أرحب مستعدة بالتضحية بكل رجالها يف سبيل الله 
ــن جاءوا اىل  ــام املعتدين الذي ــاع عن الوطن ام والدف
اليمن لتدمريه وقتل ابنائه وانتهاك أعراض اليمنيني 
وسرتون من بأس قبيلة أرحب ما يغيظكم وامليدان هو 

الحكم وهو الفصل .
جريمة أخالقية 

ــدي  يقول : ما  ــد عبد الغني فضل مه ــيخ محم الش
ــي جريمة اخالقية  ــدث من قبل مرتزقة العدوان ه ح
ــم وتكرار  ــد من تماديه ــة مرتكبيها للح ــب معاقب يج
مثل هكذا جرائم فهؤالء تجردوا عن انسانيتهم وعن 
اخالقهم وعن قيمهم وعن مبادئهم ولو كانوا يملكون 
ــاً ملا اقدموا عىل مثل هذه الفعلة والتي تعتربها  أخالق
كل القبائل عيباً أسود  ، ونحن قبائل أرحب نستطيع 
الدفاع عن انفسنا وعن كرامتنا واالنتصار ألعراضنا 
ــىل اطالق هذه املرأة  ــنعمل ع التي انتهكها هؤالء وس
ــا أكد مهدي  ــا  ، كم ــا ذلك دماءن ــو كلفن ــة ول املختطف
استمرار قبائل أرحب يف نفريها ودعم جبهات القتال 
ــاء أرحب بالتوجه إىل  ــتمرار أبن بالرجال واملال واس
ــي للوقوف يف  ــاحل الغرب ــة الس ــات وإىل جبه الجبه
ــزاة وقتالهم, فقتالهم هو اقدس واجب وإال  وجوه الغ
فإن العواقب ستكون وخيمة إذا لم يقف رجال اليمن 

وأبناء القبائل يف وجوههم وايقافهم ..

04 متابعات

يف اجتماع قبلي موسع .. قبائل أرحب يعلنون النفري العام  يف اجتماع قبلي موسع .. قبائل أرحب يعلنون النفري العام  
ونجدة بنت أرحب  املختطفة من قبل قوى العدوان 

أبو نشطان: 

اختطاف النساء ليس 
من شيم القبائل ونطالب 

القبائل اليمنية برفض 
هذه الجرائم

الحباري:

 قيام مرتزقة العدوان 
باختطاف النساء هو عيب 

أسود ومشنَّع ترفضه 
جميع القبائل اليمنية 

أبو هادي: 

قبائل أرحب بأخماسها 
سرتد على الجريمة 

الشنيعة  وستعاقب 
المختطفني

ــدد ١٩٥٩١ ــو ٢٠١٨م - الع ــوال ١٤٣٩ه - ١٠ يولي ــاء: ٢٦ ش Tuesday: 26 Shawal 1439 - 10 July 2018 - Issue No. 19591الثالث

الثورة / محمد الروحاني -مصطفى المنتصر 

أعلنت قبائل أرحب مبحافظة صنعاء النفري العام والنكف للثأر للجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان 
ومرتزقته .

وأكدت قبائل أرحب يف لقاء قبيل حاشــد أمس إلحياء الذكرى السنوية للرصخة، بحضور وزير الدولة 
نبيه أبو نشطان ومحافظ رمية فارس الحباري، االستجابة لدعوة السيد عبدامللك الحويث للقبائل، التوجه 
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واملحتلني بالساحل الغريب مسئولية الجميع .
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عيباً أسود ال ميكن السكوت عنه بأي حال من األحوال.
ونوهت قبائل أرحب مبواقف أمني عام حزب هللا الســيد حســن نرص هللا ومساندته املستمرة للقضايا 

العربية واإلسالمية ووقوفه إىل جانب مظلومية الشعب اليمني.


