
إنهاء قضية ثأر دامت إنهاء قضية ثأر دامت ٤٠٤٠ عاما وخلفت  عاما وخلفت ١٥١٥  
قتيال في محافظة صنعاءقتيال في محافظة صنعاء

  /حاشد مزقر 
ــن محافظة صعدة  ــخصيات اجتماعية وعلماء م ــائخ وش ــت جهود مش توج
ــوم الجمعة املايض إنهاء أكرب قضية ثأر يف  ــتطاعت ي وعمران بالنجاح بعد أن اس
ــان  ــطان من أهايل قرية بوس محافظة صنعاء بني أوالد نارص الفقيه وبيت أبو نش
ــتمرت ملدة 40 عاماً راح ضحيتها أكرث من 15 قتيالً و20  بمديرية أرحب والتي اس
ــري من األرايض الزراعية  ــج عنها تدمري عدد من البيوت وتصحر الكث ــاً ونت جريح

عالوة عىل قطع صلة األرحام بني الطرفني اللذين تربطهما صلة قرابة.
ــتكماال لوساطات قبلية  العام املايض قام بها مشائخ  وجاءت هذه الجهود اس
من قبائل أرحب وبني الحارث ونهم والحيمة وإب أدت حينها إىل توقيع الطرفني 

عىل محرض إنهاء قضية الثأر .
ــخصيات اجتماعية  ــائخ وش ــاءت الجهود األخرية التي تدخلت فيها مش وج
ــت الحزن  ــأر التي أدخل ــران إنهاء قضية الث ــدة وعم ــن محافظة صع ــاء م وعلم
ــة انتهاء   ــام 1978 إىل لحظ ــذ الع ــراد األرستني من ــاة أف ــوب وحي ــاة  إىل قل واملعان

القضية يوم الجمعة املايض.

اتحاد ا)عالميين يدين إغالق موقع اتحاد ا)عالميين يدين إغالق موقع 
وكالة الصحافة اليمنيةوكالة الصحافة اليمنية

ضبط طنين من الحشيش في الجوفضبط طنين من الحشيش في الجوف

ــني اليمنيني إغالق موقع وكالة الصحافة اليمنية من قبل  أدان اتحاد اإلعالمي
الرشكة املستضيفة منذ الثالثاء املايض .

ــتضيفة- أملانية  ــة املس ــالق الرشك ــبأ) إغ ــاد يف بيان تلقته (س ــرب االتح واعت
ــي بذريعة تجاوز الوكالة معايري  ــأ- ملوقع وكالة الصحافة اليمنية االلكرتون املنش

النرش، تعسفيا وغري مسؤول.
ــه  وعرب االتحاد عن تضامنه الكامل مع الوكالة وكادرها .. داعيا يف الوقت نفس
ــة الرأي والتعبري املكفول يف  ــع الحظر عن موقعها االلكرتوني واحرتام حري إىل رف

الدول املتقدمة ديمقراطيا.
ــياق خدمة أجندة التحالف السعودي  ــار إىل أن هذا االنتهاك يأتي يف س وأش
ــعب  وحربه اإلعالمية بهدف التعتيم عىل جرائم العدوان التي يقرتفها بحق الش

اليمني.

ضبط رجال مكافحة املخدرات بمحافظة الجوف طنني من الحشيش املخدر.
ــبأ)  ــة العقيد صالح محمد العنيس لـ (س ــح مدير املكافحة يف املحافظ وأوض
ــاري يف خمس عمليات  ــالل يناير وفرباير من العام الج ــة تم ضبطها خ أن الكمي

مختلفة .
ــيش  ــن وجدت بحوزتهم كميات الحش ــم ضبط املتهمني الذي ــار إىل أنه ت وأش
وإحالتهم إىل الجهات املختصة .. الفتا إىل أن هذا اإلنجاز األمني يرجع إىل يقظة 
ــة املخدرات وإدارة  ــتمر بني اإلدارة العامة ملكافح ــيق املس رجال املكافحة والتنس

أمن محافظة الجوف.

  /أحمد زيدان
ــدت العدوان والحصار الجائر عىل الشعب  ــم  22 من الفنانني التشكيليني لوحات جس رس

اليمني  وأبرزت مأساة وصمود شعبنا عىل مدى ثالث سنوات من العدوان.
ــن لوحة فنية  ــة وعرشي ــة صنعاء خمس ــر بمحافظ ــى دار الحج ــون يف مبن ــرض الفنان وع
ــرق الصمود التي  ــدوان وط ــنوات من الع ــعب اليمني عىل مدى ثالث س ــاة الش ــدت مأس جس

ابتكرها اليمنيون يف مواجهة هذا العدوان الغاشم والحصار الظالم.
وأوضح أكرم باكر، مدير عام مؤسسة الشعب أن مرشوع " مأساة وصمود" : سيوجه رسالة 
ــكيليني، التي ستخلد صمود  ــة الفنانني التش مهمة إىل العالم واملجتمع الدويل، من خالل ريش

الشعب اليمني يف مواجهة العدوان.
ــعب: تأتي  ــة الش ــورة" قال محمد محمد عوض، مدير الربامج يف مؤسس ــح لـ"الث ويف ترصي
ــال مظلومية  ــالة هامة إليص ــدونه من رس ــامني وما يجس ــرة املرشوع يف ظل االهتمام بالرس فك

الشعب اليمني يف ظل العدوان الغاشم عىل بالدنا وصمود أسطوري.
ــي واملجتمع الدويل  ــم إىل العالم الخارج ــبكة تواصل معهم إليصال صوته ــاً: تم عمل ش مضيف
عرب لوحات الفن التشكييل وما تحمله من رسائل واضحة وقوية تنقل للعالم معاناة هذا الشعب.

من جانبهم أكد الفنانون أن ريشتهم ستكون املدفع املوجه صوب العدوان، وأن هذا املرشوع 
سيمنحهم فرصة لإلسهام يف الدفاع عن الوطن والتعبري عن انطباعاتهم خالل الفرتة الصعبة 

التي تمر بها البالد وتخليد ذلك بالريشة.

تجسيد جرائم العدوان في تجسيد جرائم العدوان في ٢٥٢٥ لوحة فنية بدار الحجر لوحة فنية بدار الحجر

Abdullahalisabry@ 

بعيدا عن األمم المتحدة وذرائع القرارات الدولية خرجت 
اتفاقات  بصيغة  بريطانيا  إلى  سلمان  بن  محمد  زيارة 
الدبلوماسية  الكواليس  المرة  هذه  تجاوزت  وتعهدات 
الداعمين  أوراق  بجالء  كشف  مشترك  بيان  صيغة  إلى 
الدوليين للعدوان وفي الطليعة لندن التي وجدت نفسها 
األخضر  الضوء  السعودي  العدو  منح  إلعالن  مضطرة 
للمضي بعدوانه على اليمن مدعوما بما يكفي من الذخائر 
والحصانة ناهيك عن دعمه سياسيا ودبلوماسيا لعرقلة 

الجهود الجديدة لألمم المتحدة في ملف التسوية.
البريطاني  البيان  أفصح  مرتبكة  سياسية  بلغة 
السعودي المشترك عن اتفاق الجانبين على أهمية الحل 
السياسي لألزمة اليمنية غير أنه استبق الجهود األممية 
لندن  بإعالن  مسدود  نفق  في  بحشرها  السياسي  الحل 
رسميا دعم الشروط السعودية للحل السياسي والمتمثلة 
التنفيذية ومخرجات مؤتمر  الخليجية وآليتها  بالمبادرة 

الحوار الوطني وقرار مجلس األمن 2216 السيئ الصيت.
لم يكن ذلك كل شيء فالموقف البريطاني المتضمن 
في  لالستمرار  وقودا  السعودي  النظام  منح  البيان  في 
قاطرة  وضع  بعدما  نهاية  ماال  إلى  اليمن  على  العدوان 
الزائفة  الشرعية  إعادة  مسار  في  ليس  السياسي  الحل 

للفار هادي بل في المسار الذي" ينهي التهديدات األمنية 
والدعم  الدولية  المالحة  تهديدات  وينهي  للسعودية 
اإليراني للمليشيات وانسحاب العناصر اإليرانية وحزب 

الله من اليمن"!!!
حاولت  المشترك  للبيان  الحرفية  الصياغة  أن  على 
وتعهدهما  السياسي  للحل  والرياض  لندن  دعم  إظهار 
جراء  الناشئة  الكارثية  اإلنسانية  المشكالت  بحلحلة 
بتوجهات  ملغوما  ظهر  محتواه  أن  إال  والحصار،  العدوان 
بدت متعارضة مع الموقف الدولي المتشكل في أروقة األمم 
المتحدة ومجلس األمن الرافض للخيار العسكري وللتدابير 
التي تتخذها دول العدوان في الحصار بذريعة الحظر على 
تهريب األسلحة فضال عما تضمنه من توجهات بريطانية 

بتبني الحرب والسالم السعوديين دون أي تحفظ.
هذا القدر من اإلفصاح عن الدور البريطاني في العدوان 
على  اليمن هو األول من نوعه على كل حال وحمل في 
طياته مؤشرات كشفت ثقل األعباء التي يتكبدها التحالف 
تكللت  بعدما  مقابل  دون  يأت  لم  أيضا  وهو  السعودي، 
زيارة ابن سلمان بتوقيع عقد لبيع الرياض 48 مقاتلة من 
طراز " تايفون" في خطوات أطاحت كليا بذرائع دعم لندن 
للحل السياسي وأكدت بالمقابل مضيها في دعم العدوان 

على  العدوان  أن  أكدت  التي  الدولية  وتحديها  التقارير 
ثقيال  سجال  خلف  كما  إنسانية  كارثة  أسوأ  خلف  اليمن 
الدولي  للقانون  السافرة  واالنتهاكات  الحرب  جرائم  من 

اإلنساني.
طالما حاولت بريطانيا الممسكة بملف األزمة اليمنية 
وصاحبة القلم المخولة في مجلس األمن لصوغ القرارات 
العدوان  دعم  في  السلبي  دورها  إخفاء  بشأنه  األممية 
السعودي سواء الدعم العسكري المباشر أو الدبلوماسي 
كانت  وطالما  الدولية،  والمحافل  المتحدة  األمم  في 
الالعب األول في ماراثونات منح العدوان الحصانة حيال 
البلد الفقير، غير  الكارثة  اإلنسانية التي خلفها في هذا 
المظلم  الجانب  كشف  أمس  المعلن  المشترك  بيانها  أن 
دفعة واحدة بعد إعالنه صراحة استمرار الدعم البريطاني 

للعدوان دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا.
البيان  أوردها  التي  البنود  أن  إليه  اإلشارة  ينبغي  ما 
اإلنساني  الجانب  في  المشترك  السعودي  البريطاني 
بإعالنه العمل مع شركاء دوليين في آلية تتيح دفع مرتبات 
بآليات  والمضي  ونصف  عام  منذ  المتوقفة  الموظفين 
تضمن تدفق السلع والمساعدات اإلنسانية عبر الموانئ 
إلى كافة المناطق اليمنية لم يكن سوى استجابة خجولة 
حقوق  ونشطاء  والمدنية  السياسية  القوى  لضغوط 
اإلنسان وبعض أعضاء مجلس العموم  البريطاني الذين 
انخرطوا في حملة دولية مناهضة للعدوان وتطالب بوقف 

الدعم البريطاني له.
لدى  اإلرباك  حال  التوجه  هذا  يخف  لم  ذلك  ورغم 
حكومة تريزا ماي في محاوالتها اليائسة لتسجيل حضور 
في الجهود اإلنسانية األوروبية التي شرعت فعال بتحريك 
هذا الملف ووضعه مادة رئيسية في مشاورات ملف األزمة 

اليمنية.

اتفاق بريطاين سعودي يمنح العدوان املزيد من 
الذخائر .. مشروع معلن لتفخيخ التسوية

أبو بكر عبدالله

عـــبدالله عـيل صربي
يوميات الثورة ALTHAWRAHالثــــورة
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قـد يأتي من الغـرب ما قـد يأتي من الغـرب ما 
يسر القـلب !يسر القـلب !

المناهضة لجرائم آل سعود  الكبيرة  الحملة   
في اليمن واالحتجاجات الشعبية على زيارة بن 
سلمان لبريطانيا، كانت عنوانا لصحوة الضمير 
فيما يسمي بالعالم الحر بعد أن ظننا كل الظن 
أن ال بواكي على اليمنيين ومأساتهم، في ظل 
تغلغل اللوبي األمريكي السعودي في مختلف 
بنيات التأثير في صناعة القرار للدول الكبرى، 

وفي أهم المنظمات والمحافل الدولية.
للتعاون  حداً  تضع  لم  الحملة  أن  صحيح 
الكبير بين الرياض ولندن، ولم توقف صفقة بيع 
الطائرات التي يحتاجها آل سعود في حربهم 
اإلجرامية والمتوحشة باليمن، إال أنه لم يسبق 
لمسؤول سعودي كبير أن واجه صفعات متوالية 
ومؤلمة، كتلك التي شهدها بن سلمان في زيارته 
خارجية  جعل  ما  المتحدة،  للمملكة  األخيرة 
البلدين تتحدث بشكل ناعم عن ضرورة وأهمية 
الحل السياسي واإلنساني في اليمن بعيداً عن 
العسكري  الحسم  بشأن  سعود  آل  عنتريات 

تحت عنوان إعادة ما يسمى بالشرعية!
للناشطين  الشكر  إسداء  من  هنا  بد  وال 
يعملون  الذين  لندن،  في  اليمنيين  الحقوقيين 
اليمن،  في  سعود  آل  جرائم  تعرية  على  بدأب 
لوبي  صديقة  دولية  منظمات  مع  ويشكلون 
البريطانية،  الحكومة  على  كبيراً  ضغط 
من  بموقفها  المتصلة  الخارجية  وسياستها 

مجريات األحداث في اليمن.
على أن الشكر ال بد أن يكون مضاعفاً للمنظمات 
المناهضين  أنفسهم،  البريطانيين  والناشطين 
لجرائم الحرب في اليمن، والمعارضين الستمرار 
دعم حكومة بالدهم آلل سعود، والذين صنعوا 
مع  متعاطفاً  عاماً  رأياً  اإلنسانية  بمواقفهم 
الشهيرة  الصحف  مقاالت  عنه  عبرت  اليمن، 
ذات المصداقية والتأثير المعتبر في السياسة 

واإلعالم.
مع  المتضامن  اإلنساني  الموقف  هذا  ولعل 
اليمن يدفع بمن ال يرون في الغرب إال الحكومات 
العربية  أمتنا  وعلى  علينا  والمعتدية  العدوة 
حقيقة  في  التفكير  إعادة  إلى  واإلسالمية، 
الغربية، وإمكانية االنفتاح عليها  المجتمعات 
العالمية  الشراكة  قاعدة  على  معها  والتواصل 
ومحاصرة  اإلنسان،  بني  كرامة  عن  الدفاع  في 
تعمل  أو  الحقوق  هذه  تنتهك  التي  الحكومات 
على تسيسها، مستغلة نفوذها وإمكاناتها في 
بملف  المعنية  والمنظمات  الدول  على  التأثير 

حقوق اإلنسان.
شعبنا  لمظلومية  ونظراً  الصدد،  هذا  وفي 
الكبيرة والعميقة، يتعين على مختلف الجهات 
الشعبية والرسمية أن تكون أكثر مرونة وانفتاحاً 
مع أية مبادرات أو زيارات قد تعود بالنفع على 
العدوان،  تحالف  جرائم  توثيق  لجهة  شعبنا 
واالنتقال إلى التحقيق المحايد فيها ومحاكمة 
مجرمي الحرب عاجال أو آجال، فما فعله ويفعله 
بحق  إبادة  جرائم  إلى  يرقى  باليمن  سعود  آل 

اإلنسانية ال يمكن أن يسقط بالتقادم

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

رصدها ا)عالم الحربي في مشاهد 

أبطالنا يقتحمون موقع الضبعة السعودي ويستخدمون الساللم في العملية أبطالنا يقتحمون موقع الضبعة السعودي ويستخدمون الساللم في العملية 
ــش واللجان  ــي للجي ــالم الحرب   وزع اإلع
ــام وحدات  ــاهد اقتح ــس ، مش ــعبية، أم الش
ــعبية مواقع  من أبطال الجيش واللجان الش

الجيش السعودي يف الضبعة بنجران .
ــا كامريات  ــي وثقته ــاهد الت ــر املش وتظه
ــي  الت ــة  البطولي ــم  ــي املالح الحرب ــالم  اإلع
ــعبية  ــش واللجان الش ــطرها أبطال الجي س
ــعودي يف  ــع الجيش الس ــاء اقتحام مواق أثن

الضبعة.
ــتخدام املجاهدين  كما تظهر املشاهد اس
ــام كما  ــة االقتح ــاللم يف عملي ــال للس األبط
ــدام أثناء  ــم حفاة األق ــن وه ــر املجاهدي تظه

العملية النوعية يف الضبعة.

ــدوان عيل  ــنوات من الع ــالث س   ث
ــدوان  ــا دول الع ــت فيه ــن، ارتكب اليم
ــم  ــتوى جرائ ــت ملس ارتق ــاكات،  انته
اإلبادة. هذا ما أكدته منظمة حقوقية 
ــع  ــا م ــف تزامن ــدوة يف جني ــدت ن عق

انعقاد مجلس حقوق اإلنسان.
ــرق والتجويع  ــتى الط ــل بش القت
ــاع  إلخض ــاليب،  األس ــف  بمختل
دأب  ــلوك  س ــم؛  وترکيعه ــني  اليمني
ــب  بحس ــه،  اتباع ــيل  ع ــدوان  الع

حقوقيني.
ــون  مختص ــم  اته ــم  جانبه ــن  م
ــي  العظم ــدول  وال ــدويل  ال ــع  املجتم
ــرتاك يف قتل اليمنيني من خالل  باالش
ــم يف وقف  ــن أداء واجبه ــس ع التقاع
ــلحة  ــدوان، أو من خالل بيع األس الع

للسعودية واإلمارات.
ــدت  ــدوة، أك ــا يف الن ــة له ويف كلم
ــة صفاء  ــة اليمني ــطة الحقوقي الناش

ــدوان عيل  ــبب الع ــه "بس ــامي أن الش
اليمن، فإن آالف اليمنيني لقوا حتفهم 
العنقودية  ــلحة  جراء استخدام األس
ــي  العظم ــدول  ال ــا  تبيعه ــي  الت

و"إرسائيل" للسعودية وتحالفها".

ــور بالقانون الدويل  وأكد الربوفيس
ــأن  ــدوة " ب ــالل الن ــي خ ــن جون حس
ــل عىل اليمن، هذا  هناك عدوانا حص
ــس هناك أي  ــمي ولي ــف الرس التعري

تعريف آخر".

ــة  املحامي ــت  بين ــا  جانبه ــن  م
ــم رشيف أن  ــطة الحقوقية کي والناش
"املجتمع الدويل لم يقم بواجبه تجاه 
العدوان وکل خطوات بلدان التحالف، 
ــانية. کما أن  ــرب جرائم ضد اإلنس تعت
االعتداء عىل السيادة اليمنية انتهاك 

صارخ مليثاق األمم املتحدة".
ــو ُعرضت  ــع فيدي ــفت مقاط وکش
خالل الندوة عن أرقام مهولة للتدمري 
املمنهج للبني التحتية اليمنية. فيما 
ــم الدمار  ــرى حج ــع أخ ــت مقاط بين
ــارات  انفج ــه  أحدثت ــذي  ال ــل  الهائ

بالقنابل النيوترونية املحرمة دوليا.
ــار؛ أبرز  ــار وجوع وحص موت ودم
ــنوات الثالث من العدوان  ــمات الس ِس
عىل اليمن. تقول املنظمات الحقوقية 
ــدويل  ــع ال ــري املجتم ــترصخ ضم وتس
ــي اعتربتها  ــة والت ــاته املعني ومؤسس

رشيكة بما يعانيه الشعب اليمني.
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